
Proletari din toate țările, uniți-vă !

Ședința
Comitetului Executiv

al C C. al P.C.R
In ziua de 13 iunie 1973 a avut loc șe

dința Comitetului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, pre
zidată de tovarășul Nicolae 
secretar general al Partidului 
Român.

La ședință au luat parte 
membrii guvernului, precum și reprezen
tanți ai unor instituții centrale.

Comitetul Executiv a aprobat analiza pe 
bază de bilanț a rezultatelor activității 
economico-financiare a anului 1972 pe 
ansamblul economiei naționale și pe prin* 
cipalele ramuri.

De asemenea, a fost aprobat proiectul 
planului de 
a Republicii 
1974-1975.

Comitetul 
ferele, centralele industriale, întreprinde
rile, precum și comitetele județene de 
partid și comitetele executive ale Consilii
lor populare, concomitent cu realizarea pla
nului economic pe 1973 să ia toate mă
surile pentru a asigura îndeplinirea pla
nului pe anul 1974. In acest scop, a indi
cat să se treacă imediat la asigurarea 
aprovizionării cu materii prime și materia
le, la încheierea contractelor economice 
atit în țară cit și pe plan extern, la buna 
pregătire a lucrărilor de investiții. In de
curs de o lună planul să fie detaliat pe 
toate unitățile de producție, iar pină la 
jumătatea lunii august sâ fie definitivat 
planul pe 1974 in profil teritorial.

Comitetul Executiv a ascultat o infor
mare cu privire la pregătirea și desfășu
rarea campaniei agricole de vară și a 
stabilit să se ia măsuri energice pentru 
strîngerea intr-un timp cit mai scurt o 
recoltei, acționindu-se cu fermitate pentru 
diminuarea și chiar eliminarea pierderilor 
din recoltat. Consiliul de Miniștri sâ răs
pundă de soluționarea tuturor probleme
lor privind folosirea integrală și intensivă 
a mijloacelor de recoltare de care dispun 
unitățile agricole, indicindu-se ca aces
tea să fie utilizate intr-un mod rațional, 
atit pe plan național cit și pe plan jude
țean. Este necesar ca Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentare și Apelor, orga
nele agricole județene și comitetele jude
țene de partid *Să asigure depozitarea in 
bune condițiuni a recoltei, folosind in acest 
scop toate depozitele existente, precum și 
unele spații care sâ fie transformate in 
depozite temporare, De asemenea, Corni*

Ceaușescu, 
Comunist

ca invitați

dezvoltare economico-socială 
Socialiste România pe anii

Executiv a stabilit ca minis*

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
subliniat necesitatea catetul Executiv a 

fiecare comitet județean de partid să 
identifice toate 
rapidă a recoltei.

Ministerul Agriculturii, Industriei Alimen
tare și Apelor și comitetele județene de 
partid trebuie sâ acționeze pentru urgen
tarea stringerii, depozitânî și conservării 
in bune condițiuni a furajelor. S-a indicat, 
de asemenea, organelor agricole județene, 
întreprinderilor agricole de stat și con
ducerii cooperativelor agricole de produc
ție să ia toate măsurile pentru rea zarea 
și depășirea planului de producție la 
legume, pentru stringerea la timp și valo
rificarea lor in vederea bunei aprovizionări 
a populației atit pentru perioada de vară 
cit și pentru iama.

Comitetul Executiv a examinat proiectul 
de lege privind tariful vamal de import al 
Republicii Socialiste România, precum și 
proiectul de lege de creare a Consiliului 
pentru problemele consiliilor populare, 
stabilind ca acestea sâ fie supuse spre 
dezbatere și adoptare Marii Adunări 
Naționale.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare in le
gătură cu rezultatele vizitei rn hoția și 
convorbirile purtate cu prațedMtete 
Republicii Italiene și cu primul ministre al 
Italiei, in legătură cu convorbinie purtate 
in Republica Sen Marino, precum și des
pre întrevederea avută cu Papa Poui el 
Vl-lea.

Comitetul Executiv a aprobat in unani
mitate rezultatele vizitelor prașadbrteiui 
Consiliului de Stat m Italia, Republica 
San Marino ți te Vatican și a dat • inaM 
apreciere activității desfășurate de tovară
șul Nicolae Ceausescu cu p- e.J ccester 
vizite, considered că documentele sem
nate și înțelegerile realizate servesc at t 
intereselor poporului român și ale popoa
relor acestor țâri, cit și intereselor păcii 
și securității in Europa si in lume.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare m le
gătură cu convorbirile purtate cu Maies
tatea Sa Imperială Sohînjohul Iranului cu 
prilejul vizitei sale in Reputri ca Socialistă 
România. Comitetul Executiv a apreciat 
rezultatele convorbirilor dintre cei doi șefi 
de stat ca deosebit de importonte, ca o 
contribuție de mare însemnătate te cauza 
adincirii colaborării și prieteniei româno- 
iraniene^ și a indicat ca ministerele, or-
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prezentată apoi o informare cu 
desfășurarea celei de-a XXVII-a 
Consiliului de Ajutor Economic

ganizațiile economice să ia toate măsurile 
pentru aplicarea in viață a înțelegerilor 
stabilite.

A fost 
privire la 
sesiuni a 
Reciproc.

Comitetul Executiv a apreciat că dele
gația română condusă de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, a acționat la lucrările se
siunii in conformitate cu directivele stabi
lite de conducerea partidului și a statu
lui, in spiritul hotâririlor Congresului al 
X-lea și ale Conferinței Naționale a Parti
dului Comunist Român.

A fost aprobată in unanimitate activi
tatea delegației, reafirmindu-se dorința 
României de a dezvolta cooperarea și în
trajutorarea tovărășească pe multiple pla
nuri cu țările membre ale Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, cu toate țările 
socialiste.

Comitetul Executiv a ascultat o informa
re in legătură cu consultările multilaterale 
de la Helsinki privind pregătirea Confe- 
nntei pentru securitate și cooperare in 
Europa, a dat o apreciere pozitivă rezul
tatelor obținute și consideră câ sint crea
te conditi pentru buna reușită a Conferin
ței pentru securitate și cooperare in Eu
ropa.

S-a apreciat că delegația română la 
Helsinki, ocționind in conformitate cu man
datul stobd t de conducerea partidului și 
statului, personal de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, $i-a adus o contribuție de 
seamă la buna reușită a consultărilor.

Comitetul Executiv a reafirmat dorința 
României de a-și aduce contribuția in 
continuare, alături de celelalte state, la 
succesul conferinței europene, pentru in
staurarea pe continentul nostru a unor noi 
raporturi intre state, a unui climat de co
laborare in toate domeniile, de securitate 
șl poce

Comitetul Executiv a discutat si aprobat 
materialele care vor fi supuse Plenarei Co
mitetului Central al Partidului Comunist 
Roman.

Comitetul Execut» a hotărit să se con
voace Plenara Comitetului Central ol Par- 
Udului Comunist Român in ziua de 18 iu
nie 1973.

In încheiere, au fost rezolvate unele pro
bleme ale activității curente.
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- Plastică : Momentul 1848
- Teatru : Ultimele basme ale 

stagiunii la Teatrul „Ion 
Creangă"

- Pro și contra : Macula
tura și teoriile ; Macula
tura și modelele

reprezentanții concernului „Volkswagen" A. G.
In dimineața zilei de 13 iu

nie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de 
Stat, a primit pe Rudolf Lei- 
ding, președintele concernului 
„Volkswagen" A.G., însoțit de

dr. G. Prinz și H. Muller Neu- 
hoff.

într-o atmosferă cordială, au 
fost abordate probleme ale coo
perării dintre întreprinderi ro
mânești de specialitate și con
cernul „Volkswagen" A.G., ex-

primîndu-se interesul comun 
pentru stabilirea cooperării re
ciproc avantajoase în acest do
meniu în cadrul unor relații e- 
conomice bilaterale de lungă 
durată.

VIZITA PREȘEDINTELUI
1

REPUBLICII VOLTA SUPERIOARA,
GENERAL SANGOULE LAMIZANA
In cea de-a treia zi a vizitei 

oficiale pe care o face în țara 
noastră, președintele ” 
cii Volta Superioară, 
Sangoule L^miz.— 
oaspete al Brașov

Vizita In ace»t 
tru economic și 
rit oaspeților posibi 
noi contacte directe 
ale 
muu 
unei

Lamizana.
luL 

important 
cultural a 

tea

Republi- 
general 
a fost

cen- 
ofe-

realitâ;i 
ieții poporului nostru, ale
ii sale pentru înfăptuirea 
economii moderne și dez- 

:area multilaterală a patriei. 
Vizitlnd Uzinele de tractoare, 
cartiere de locuințe

șov, Cooperativa agricolă de 
producție din Cristian, stațiu
nea turistică Poiana Brașov, 
președintele Republicii Volta 
Superioară a avut prilejul să 
cunoască nemijlocit noi aspecte 
ale progresului economic și 
social al României socialiste.

Că și în zilele precedente, 
oaspeții au fost salutați pretu
tindeni cu multă căldură, ex
presie a sentimentelor de prie
tenie și respect pe care poporul 
nostru le nutrește față de po
porul voltez, față de eforturile 
pe care le face penru dezvol-

tarea economică și consolidarea 
independenței țării, pentru ri
dicarea nivelului de viață al 
poporului.

fn vizita la Brașov, președin
tele Sangoule Lamizana a fost 
însoțit de. Constantin Drăgan, 
președintele Consiliului popu
lar județean. Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat. Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, 
Alexandru Lăzăreanu, ambasa
dorul României la Ouagadougou, 
de alte persoane oficiale.

împreună președintele

Cheia succeselor

Sangoule Lamizana se aflau 
persoanele oficiale volteze care 
îl însoțesc în vizita sa oficială 
în țara noastră.

Dimineața, de la reședința 
oaspeților, coloana oficială, 
escortată de motocicliști, stră
bate arterele orașului, împodo
bite cu drapele de stat ale 
României și Voltei Superioare, 
îndreptîndu-se spre cunoscuta 
uzină de tractoare.

La sosire, în întîmpinarea 
oaspeților au venit tovarășii 
Alexandru Mărgărnescu, ad
junct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini grele, 
Vasile Seehel, directorul ge
neral al uzinei, și membri ai 
consiliului oamenilor muncii, 
care urează oaspeților un căldu
ros bun venit.

Directorul uzinei prezintă șe
fului statului voltez, celorlalți 
oaspeți date despre istoricul 
întreprinderii, preocupările ac
tuale și de perspectivă ale co
lectivului acestei mari unități

DISCIPLINA ÎN MUNCA!
BRAILA O lege

|

TÎRGOVIȘTE In schimbul
de noapte

morală dictată De la cine așteaptă
de interesele
colectivului

aprobare comitetul U.T.C 
ca să poată sta de vorbă

Este imposibil să stai mai mult 
timp pe șantierul termocentra
lei și sa nu vrei sâ ajungi la co
șul de fum. să nu vrei să urci 
la cei două sute de metri înăl
țime ai săi, să nu încerci să 
stai de vorbă cu cei care l-as 
durat în pămîntul- plat și gene
ros al Bărăganului. Și. dacă ai 
ajuns la coș este imposibil să nu 
faci cunoștință cu tinărul ingi
ner Gheorghe Răducu, șeful lu
crării, venit aici, pe malul bă- 
trînului Danubiu, din Oltenia, 
să deschidă drum luminii.

Eu. despre cei care înalță co
șuri de fum, am mai auzit, am 
mai scris. Unii îi numesc zbu- 
rători.Cuvinte frumoase care, to
tuși. nu definesc intru totul fan
tasticul efort de voință și de con
știință al unor meseriași impe
cabili. Despre inginerul Răducu

am auzit înainte de a-1 cuncaste 
personal. Era poreclit .scaiul". 
Știa treaba asta. Și ridea.

— Știți. îmi spunea oda.ă. nu 
mâ rabdă inima să se pună o 
cărămidă la coș fără să fiu și 
eu acolo. Nu există moment in 
care să se intimple ceva și să 
nu fiu ..pe fază". Ba. mai mult 
— și cred câ de aici mi s? trage 
porecla — sint toată vremea 
printre muncitori, ii îndrum dar 
îi și controlez pentru că aici o 
eroare sau o neglijență în exe
cuție poate fi fatală.

I s-a mai spus inginerului 
Răducu o vorbă :

— Dumneavoastră. tovarășe 
inginer, ar trebui sâ fiți plătit

cu utecistii?
9

Tovarășul Georgescu 
directorul Sucursalei 
vița a Băncii de 
instituție, care, după

EMAXVEL ISOPESCU

(Continuări tn pag. a IlI-a)

. Miltiade,
Dîmbo- 

Investiții, 
cum se 

știe, controlează decontarea fi
nanciară a lucrărilor de con
strucție. declara printre altele : 
„Pe platforma industrială tir- 
govișteană se simte nevoia fo
losirii mai bune a capacităților 
stației de betoane, mijloacelor 
de transport și utilajelor. In 
momentul de față s-a ajuns la 
o folosire de circa 65—70 la sută. 
La turnarea betoanelor sarcina 
stabilită este de 1 500 mc zilnic. 
Maxima atinsă a fost de 1480 mc

iar in general se toarnă car 
900—1 000 mc. Ca soluții se 
sugera extinderea schimbului 
de noapte dar și mai buna or
ganizare a celor existente4*.

Iată deci o invitație pentru re
porter de a vedea cum muncesc 
tinerii de la prepararea și tur
narea betoanelor. de la trans
port și utilaje. Am început rai
dul într-un schimb de noapte. 
Maistru prezent la statia de be
toane, un bărbat tinăr, Nicolae

VICTOR CONSTAXTINESCU

(Continuări In pag. a lll-e)
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• Ploiești : închide

rea anului de pre
gătire pentru a- 
părarea patriei ;

— MANIFESTARE 
CU 13 000 DE 
PARTICIPANT!!

• XXVIII — O etapă 
ca multe altele

• Marginalii la Tur
neul U.E.F.A. 73 
(II)

e C u m arată noul 
trofeu pentru C.M. 
de fotbal

Cartea de aventuri

(Continuare în pag. a IlI-a)

Bălcescu

URGENTE ale campaniei
de VICTOR FRUNZĂ

SOFIA SCORȚARU
(Continuare în pag. a ll-a)

(Continuare în pag. a V-a)
(Continuare în pag. a 111-a)

Bunul gospodar trebuie să pre- 
gâ'.ească atent secerișul dar nu 

să piardă din vedere a- 
plicarea lucrărilor de întreține
re la aceste culturi. Timpul plo-

Astăzi, in jurul orei 
18,00 posturile noas
tre de radio și televi
ziune vor transmite 
direct de la Palatul 
Consiliului de Stat ce
remonia semnării De
clarației Solemne a 
Republicii Socialiste 
România și Republicii 
Volta Superioară.

Cu gîndul la SECERIȘ 
să nu uităm de celelalte început de 

calendare

rival în procesul de educație?
AVENTURA ESTE Q 

DE SPIRIT. Cel puțin 
grăbesc să decreteze 
statistici UNESCO, argumentîn- 
du-și susținerea cu serioase și 
invulnerabile liste de cifre. Ado
lescentul, și chiar exponentul 
vîrstei imediat următoare, 
caută pretutindeni, dar
regăsește doar in gestul in
solit, in faptul de excep
ție și in personajul unic,
încearcă să le săvirșească aie
vea, sau se resemnează să-si
regăsească ideaiurile INTR-O 
ANUME LECTURA. Se identi-

STARE 
așa se 

ultimele

se
se

fică pină la confuzie cu eroul 
liniat pe file de carte sau se 
nemulțumește, descoperind în 
spațiul tipărit, un model ina
decvat. Ultima alternativă ră- 
mine valabilă doar pentru CEL 
CE DISCERNE. Celălalt accep
tă orice i se oferă, culegîndu-și 
eroii „dintr-o lume dată44, mu- 
lîndu-se pe manechinele ei, 
irr.prumutînd de la ele limbajul 
și gestul cu o docilitate care 
merită să ne pună pe gînduri. 
Ce-i oferim acestuia din urmă ? 
Am putea să-1 călăuzim mai 
ușor și mult mai sigur spre

cartea verificată, înțelegînd 
prin acesta un spațiu de 
cultură și de lectură ale că
rui virtuți s-au confruntat deja 
cu timpul, rezistîndu-i. O fa
cem. dar întreprinderea nu e 
dintre cele mai simple. Un pro
cent, deloc neînsemnat din ti
nerii noștri se lasă mai greu 
aplecat spre literatura clasică. 
Nu pentru că n-ar înțelege-o. 
ci așa, pentru că — i se pare 
lui, cel puțin pentru moment — 
că nu acesta e genul de carte 
care îi trebuie. Care se potri
vește, temperamental sau idea-

tic. propriilor sale deschideri, 
veleităților personale in mate
rie de cunoaștere prin inter
mediul ficțiunii artistice. Un 
procent însemnat din tinerii 
noștri — aici e deja o constata
re si nu o simplă presupunere 
— caută și aleg, din standurile 
librăriilor sau rafturile biblio
tecilor. cu precădere, CARTEA 
DE AVENTURI. Cum este ea, 
ce modele umane propune, ce

ios a favorizat dezvoltarea bu
ruienilor, dușmanul numărul 
unu al recoltelor de porumb, 
floarea-soarelui, sfecla de zahăr 
și legume. Se cere intervenit o 
perativ prin prașile mecanice șl 
manuale. Faptul că, la zi, cea 
de a doua prașilă la sfecla de 
zahăr a fost aplicată în pro
porție de 83 la sută și la floa
rea-soarelui de 44 la sută, în
seamnă un, succes ; dar în. 
spatele procentelor medii se 
ascund nerealizări importante 
înregistrate îndeosebi în jude
țele Teleorman, Brăila, Tulcea, 
Ialomița, Galați, Vrancea, Sibiu, 
Sălaj și Prahova. Dispersarea 
forței mecanice, dirijarea mem
brilor cooperatori și lucrătorilor 
din I.A.S. în celelalte sectoare 
— la executarea unor lucrări 
mai puțin stringente — au de
terminat un ritm necorespunză
tor la întreținerea culturilor 
tehnice. Iar această aminare a 
aplicării prașilelor va avea, cu 
siguranță, corespondență în ni
velul producțiilor ce se vor ob
ține.

Pe strada „Dr. Carol Davilla", la numărul 8, din Capitală, 
flancată de un șir de plopi piramidali, se află casa în care 
a trăit o bună parte din viață și în care a murit poetul Ion 
Barbu. Casa cu parter și etaj, în care în prezent locuiește so- 
t’a poetului, păstrează amintirea celui care a scris „După 
melci", printr-o atmosferă nealterată față de cea de acum 
mai mulți ani, din care fac parte și masa de scris, fotoliul 
cu bastonul agățat de spătar, pentru numai cîteva minute, 
parcă. Firește și biblioteca în care se află numai cărțile ab
solut necesare. într-o discuție, Gerda Barbilian îmi mărturiseș
te faptul că soțul domniei sale îi ironiza pe acei falși inte
lectuali care își tapisau odaia cu cărți pe care nu le citeau. 
■ Există și azi în această bibliotecă o elegantă dezordine, po
sibilă numai acolo unde se lucrează. Pentru că dosarele cu 
fotografii și manuscrise sînt frecvent răsfoite. Printre mânu- ' 
scrisele din colecția soției poetului se află și cel al poemu- ' 
lui „Bălcescu trăind", unul din vîrfurile pe care le-a dat
poezia de inspirație patriotică din ultimele trei decenii : „Lea
găn amar, sărmanii mei Bălcești / Lut simplu, smălțuit ca 
și o cană„." Ca oricare vîrf, fără voia lui, devine model. Poe
zia, țîșnită asemenea unui izvor, cunoaște un crescendo ver
tiginos, se transformă în rîu, în stare să despice piatra : „Pe 
Topolog Culcat nu mai bocești / Azi inima dintîi republicană / 
A lui ! Căci athanasic au sunat / Mii surle. Lespezi cască. Sar 
sigilii / Și peste un făcut, absurd regat / Un palid oaspe 
calcă, din Sicilii".

Recitesc manuscrisul, o jumătate de filă, repetînd - a cîta 
oară ! - versurile pe care le cunosc ca pe un imn. Alături 
de Ion Ghica, Alecsandri, Odobescu, Camil Petrescu, Ion Bar
bu a simțit că Bălcescu face parte din structura istoriei și a
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VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Am întîlnit. nu o dată, în școli 
cile un elev utecist despre care 
colegii spuneau cu regret : e 
băiat bun, ne ajută chiar și la 
activitățile organizației, vrea să 
intre în UT.C., dar nu putem 
să îl primim pentru că are note 
cam mici. Ce ar spune tovarășii 
profesori, dacă noi am vota pen
tru primirea lui?! Am întîlnit 
și cazuri când, dimpotrivă, or
ganizația U.T.C. a primit în rîn- 
durile ei și elevi cu situație 
mai slabă la învățătură, dar 
care ulterior și-au îmbunătățit 
notele din dorința firească de a 
fi în rind cu ceilalți. Influența 
cadrului organizat în care acti
vau, conștiința responsabilității 
sporite ce le revenea ca țineri 
comuniști, își spuneau cuvîntul. 
De aceea, într-o discuție la Li
ceul nr. 4 din Constanța, am și 
adresat întrebările i ce înseam
nă nota 10 pentru definirea ca
lității de utecist ? Este ea sufi
cientă pentru caracterizarea lui? 
Putem primi în organizație și 
elevi cu medii mai mici ?

Participă la această discuție 
prof. Constantin Daba. Maria 
Costache, elevă în anul 3 C, 
Marian Popa din anul 4 D, Ci- 
reșica Crețu, din . anul 3 C, 
Cristina Aciobăniței, anul 3 E 
și Dan Ștefănescu, din. anul 4 C.

M. C. : De la început învă
țătura e un criteriu. Statutul 
cere ca utecistui să fie în pri
mul rînd un exemplu in dome
niul său de activitate. A fi 
utecist implică automat să fii 
un bun elev și la învățătură șl 
la purtare.

C. D. î CîțI elevi uteciști peste, 
să zicem, media 8, sînt în clasa 
ta, și citi dintre aceștia sînt ac
tivi și pe linie de organizație ?

M. C.: Așa. sînt opt cu medii 
peste nota 8. Dar dintre aceștia 
numai patru activează în orga
nizație. Ceilalți patru își văd 
de învățătură $i altceva nu-i 
interesează. In schimb, sînt alții 
cu medii mai mici, dar foarte 
activi totdeauna.

M. P. : Și la noi în clasă prac
tica a dovedit că nu totdeauna 
ceJ mai bun elev din clasă este 
și cel mai bun utecist. Avem 
patru colegi cu medii peste opt. 
dar trei dintre aceștia fac ceva 
în cadrul organizației doar 
dacă sînt solicitați în mod spe
cial. Altfel, rămîn indiferenți.

C. C.: Sînt cazuri cînd elevii 
buni sau foarte buni au ten
dința de a se izola. Pentru ei 
învățătura devine scop în sine.

C. A.: Ei uită uneori că a fi 
bun utecist nu înseamnă numai 
învățătură care i%ă-ți asigure 
note mari pentru . o diplomă 
„frumoasă".

CE NE SPUN AZI SCRIITORII PAȘOPTIȘTI
« *____

A
r părea un paradox, 
faptul că prima ge
nerație de literați 
in sensul cel mai 
ferm al cuvîntului, 
personalități cu e- 

ducație culturală vastă, cu spirit 
critic și chiar o estetică bine 
construită la fiecare în parte, 
patruzecișioptiștii sînt cei care 
nu de puține ori au amînat, au 
renunțat chiar la încoronarea vo
cației lor literare, la încercările 
succesive spre marea operă. Ex
plicația ține de etica înalt pa
triotică pe care un artist o are, 
cu ati't mai ascuțită cu cît talen
tul, geniul îi este mai mare. A- 
ceastă generație (și nu trebuie 
uitat că activitatea ei începe cu 
aproape două decenii înainte și 
continuă cu încă două după 
1848) cunoscătoare a realităților 
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naționale și a spiritului european, 
era conștientă de faptul că oricît 
de valoroasă estetic ar fi opera 
lor de persoane particulare, ele 
nu pot pătrunde în conștiința na
țională și universală, atîta vre
me cît poporul însuși căruia îi 
aparțin nu se înscrie pe orbita 
independenței și democrației. 
Vorbim de aceea de pașoptiști, 
dar ne gîndim la cei care au pre
gătit prin activitatea lor publi
cistică, propagandistică și prac
tic politică nu numai evenimen
tul revoluției de la 1848, dar și 
etapele care au dus la ea și mai 
apoi la alegerea domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza și la 
actul Unirii Principatelor. Ur
mărind activitatea lor intima 
artistică vedem că ea a mers 
paralel și cel mai adesea s-a 
supus scopului înalt al nece
sităților istorice. „Propășirea'* 
literaturii românești însemna 
înainte de toate propășirea liber
tăților democratice, problemele 
claselor sociale oprimate și abia 
apoi conlucrarea înspre formarea 
suprastructurii din care făcea 
parte și literatura. „Societatea 
literară'* este cel mai obiectiv 
exemplu în acest sens. Opera ar
tistica a lui Russo, Alecsandri, 
Negruzzi, Bolliac, Alexandrescu 
a mers paralel cu cea de luptă 
revoluționară. Toate publicațiile 
literare editate și conduse de 
ei erau mai întîi un mijloc de 
informare asupra situației social- 
politice a Țărilor Române, de

D. S.: Intr-adevăr, a avea 
numai note de 10 nu spune to
tul despre cel ce le obține.

C. D. : Asta înseamnă, oare, 
să fim de acord cu primirea in 
U.T.C. a unui coleg cu note mai 
mici ?

D. S. î Atîta vreme cît simt 

Este un elev 
bun, nu însă 

exceptional
CE FACEM, 
ÎL PRIMIM 
ÎN U.T.C.?

eă pot avea încredere în el, că 
pune pasiune în ceea ce fac?, 
cred că da ; activînd în cadrul 
organizației, și responsabilitatea 
și exigența lui vor crește, așa 
că. în final, și situația sa la în
vățătură se va îmbunătăți.

C. C. ; In privința asta cred 
că Dan nu are dreptate. Cunosc 
un caz. al unui elev care a fost 
discutat în două rînduri în a- 
dunărea generală șl de fiecare 
dată 1 s-a respins cererea de 
primire în U.T.C. Avea note 
mici. Bineînțeles că nu putea 
fi primit plnă nu își îndrepta 
situația.

D. S. : In acest caz. eu văd 
două greșeli ale organizației. 
Prima, că a plecat de la un cri
teriu rigid i notele. A doua, că 
după ce a fost discutat prima 
oară și respins, trebuia urmărit 
șl ajutat | nu lăsat în părăsire 
și să ne mulțumim să fim „In
transigenți" doar atunci cînd 
solicită primirea în organizație. 
Așa nu numai că nu îl ajutăm 
să se îndrepte, dar ÎI și înde
părtăm de noi. E un exemplu 
tipic de cum nu trebuie să ac
ționăm. Facem adesea greșeala, 
poate șî datorită opiniei cadre
lor didactice asupra a ceea ce 
înseamnă a fi elev bun, de a 
primi în U.T.C. fără a ține sea

îndemn la unirea tuturor forțe
lor. Poeții scriau pamflete și 
poeme ardente, adresau procla
mații, destinate unui proces de 
conștientizare a păturilor sociale 
asupra momentului istoric pe 
care îl trăiesc și care impune 
răsturnări revoluționare. Crea
țiile lor artistice, în special tea
trul (a scris și Kogâlniceanu și 
Eliade) urmăreau un scop pro
pagandistic și dinamitar. Tot în 
acest sens generația a fost pre
ocupată de editarea vechilor cro
nici, a documentelor esențiale 
ale istoriei poporului, a folcloru
lui legat de eroii populari, pro
testatari yi justițiari. Nu a fost 
o „modă" a dezgropării vechilor 
istorici ai neamului, nici o cul- 
tural-rafinată pornire spre mitul 
popular, spre poezia orală, ci o 
căutare de noi și noi instrumen

te ce deveneau arme de luptă.
Patriotismul lor nu se mani

festa doar in declarații, ci con- 
știenți de momentul istoric pe 
care îl trăiau, devenea scopul 
operei de artă. Activitatea pur 
politică, peregrinările prin țară, 
adunările publice in orașe și 
sate le-a adus mai tuturor vio
lente represalii. In aceeași vre
me această activitate concura 
spre constituirea posibilității ela
borării unor opere de artă au
tentice, căci popularizarea fol
clorului și influența lui asupra 
operei culte o făcea pe aceasta 
din urmă accesibilă unor pături 
largi, ieșind din saloanele iniția- 
ților, iar cunoașterea istoriei pa
triei era baza pe care propria 
lor literatură istorică putea fi în
țeleasă ca o firească tradiție șt 
nu ca invenție sau împrumut 
romantic. Scriitorii perioadei 
premergătoare și celei ce a ur
mat momentului 1848 au depus 
o activitate politică de mari di
mensiuni care, atingîndu-și scopul 
revoluționar, crea și rolul înțele
gerii literaturii noi, românești și 
perceperea surselor și sensului 
continuității ei cu cea de pînă 
atunci, întregită de bogăția crea
ției populare de toate genurile. 
Revenind la ideea inițială, para
doxul pe care îl explicam prin 
înalta conștiință morală se 
nuanțează. Pașoptiștii au avut o 
viziune asupra literaturii dintre 
cele mai înalte, au văzut clar că 
o cultură nu se poate consolida 

ma de criteriile de bază i de 
concepțiile politice și de expe
riența de organizație. Singurele 
criterii sînt notele, iar acestea 
nu înseamnă mare lucru. Spu
nem că e bun la învățătură șl 
cuminte, și ce-i cu asta ?

C. A. : Dar ce experiență de 
organizație poți cere de la un 
pionier de clasa a șaptea ? Și 
poți vorbi de experiență de or
ganizație înainte de a-1 primi 
în organizație? El trebuie pri
mit în U.T.C. și format.

D. S.: Primirea în U.T.C. este 
totuși un examen I

C. A.: Da, e un examen pen
tru intrarea în viață, pentru a 
te forma, nu un examen eli
minatoriu... Noi nu putem eli
mina pe nimeni dintre noi. chiar 
dacă, uneori, îi amînăm primi
rea în organizație. Chiar tu 
spuneai că organizația trebuie 
să se ocupe și de cei respinși 
în adunarea generală, să ti for
meze...

Red.: Cineva, un om în vlrs- 
tă, îmi spunea odată i Un tinăr 
dacă ar gîndi ca mine, ar fi 
bătrîn... Cred că tocmai acest 
luțru voia să-1 spună i că unui 
tînăr trebuie să-i ceri să aibă 
calitățile vîrstei, pasiune și 
dragoste de învățătură. Matu
ritatea vine cu timpul... Și to
tuși, dacă nota, în sine, nu este 
un criteriu suficient, ce alte 
calități se cer utecls*ului elev, 
sau elevului ce urmează a fi 
primit în organizație >

C. A. : Să fie un participant 
activ la viața colectivului, să 
pună pasiune în tot ceea ce 
face. Să fie bun coleg și să-și 
ajute colegii. Să nu fie egoist, 
înfumurat sau refractar la aju
torul celorlalți.

D. S. î A fi bun utecist în
seamnă a fi multilateral, pregă- 

decît prin circulația liberă a tu
turor textelor istorice, folclorice, 
a tuturor genurilor și formulelor 
de creație. Adesea au scris, con- 
știenți de neimphnirea lor artis
tică*. opere necesare atunci, pen
tru a putea mai apoi, nu mult 
după aceea, scrie la nivelul ta
lentului lor. Aceasta nu înseam
nă deloc pentru ei o literatură 
de sacrificiu. Ea făcea parte din 
programul lor politic ce, o dată 
împlinit în punctele lui cele mai 
importante, se continua în pu
blicistică și propagandă, dar le 
înlesnise lor și celor de după ei 
crearea literaturii adevărate. în
gemănarea între lupta politică 
prin mijloacele de propagare a 
tot ce era mai bun în cultură — 
literatură și istorie — era un act 
de mare înțelepciune și clar
viziune asupra dezvoltării pro
priei lor opere. Cît și cum. la ce 
nivel de artă au izbutit să-și ri
dice creația literară a fost jude
cat mai tîrziu de către istoriile 
și cercetările estetice. Ideologia 
lor artistică însă nu i-a făcut nici 
mai mari poeți, nici mai mici, 
dimpotrivă, a completat o imagi
ne a personalității lor culturale. 
Ei au înțeles și au transmis ge
nerațiilor care le-a urmat ideea 
că fără o cultură națională, care 
nu poate exista decît în condi
ții de libertate națională și de
mocrație social-politică, pentru 
care au luptat, marele artist poa
te rămîne ignorat, necunoscut în 
epocă, descoperit după o sută de 
ani sau niciodată. De aceea, 
poate, exemplul acestei genera
ții rămîne unic: au așezat dea
supra realizării. fiecăruia în 
parte, edificarea unui spirit și 
ideologii literare comune.

Printre „mîinile îndemînatice** 
clorice de la Cooperativa

tît în toate domeniile. Bineîn
țeles, la nivelul posibilităților 
pe care virata și experiența de 
viață ți le conferă. Asta exclu
de însă total automulțumirea, 
delăsarea și chiulul. înseamnă, 
deci, a .adera la principiile e- 
tice care guvernează munca șl 
viața comuniștilor.

M. P.: Primind în organiza
ție asemenea tineri, chiar avind 
medii mai mici, întărim orga
nizația. Situația lor la învăță
tură se va îmbunătăți sub in
fluența organizației, care oferă 
posibilitatea unei confruntări 
deschise cu tine și cu ceilalți.

Aceste ultime răspunsuri, 
concluziile la care au ajuns in
terlocutorii. conțin, de fapt, cri
terii pe care practica le-a do
vedit mult mai ferme decit 
simpla notă înscrisă în rubri
cile unui catalog. Ele exprimă 
convingerea matură a celor cu 
care am stat de vorbă, că or
ganizația U.T.C. este cadrul cel 
mai potrivit pentru manifesta
rea plenară a tinerilor, pentru 
formarea și educarea lor ca 
tineri comuniști. Și acest lucru 
nu se poate face decit din inte
riorul organizației. îndepărtarea 
tinerilor nefiind de natură a 
întări forța de acțiune a aces
teia. Ba dimpotrivă, mergînd 
mecanic pe ideea că organizația 
U.T.C. este o organizație doar 
a celor excepționali, vulgarizăm 
în fond caracterul creator al 
prevederilor statutului U.T.C., 
care implică devenirea șl auto- 
perfecționarea continuă, negăm 
caracterul angajant și de masă 
al organizației, oprindu-ne la 
stadiul pur constatativ al re
cunoașterii unor merite și re
zultate. Or, menirea organiza
ției este de a le stimula, creind 
câHrul organizatoric și atmos
fera propice afirmării acestora, 
în acest sens, la primirea in 
organizație contează, firește, șl 
de unde pleci, dar, mal ales, 
dorința și-hotărîrea de a ajun
ge i de a ajunge un bun comu
nist

MARIAN GRIGORE

ATELIERUL ȘCOLAR POATE
Șl TREBUIE SĂ DEVINĂ 
UN ADEVĂRAT CENTRU 

DE CALIFICARE!
Sîntem în posesia ur.ui docu

ment care in urmă cu cițica ani 
ar fi surprins pe oricine. Este 
vorba de o comandă adresată 
Liceului de cultură generală nr. 3 
din municipiul Drobeta-Turnu 
Severin prin care se solicită exe
cutarea unor piese de mobilier 
în valoare de peste 200000 lei. 
Astăzi o asemenea cerere nu 
mai surprinde pentru sim
plul fapt că știm de exi
stența atelierelor-școală în ca»e 
se desfășoară activitatea tehni- 
co-productivă a elevilor, știm 
că aceste ateliere au un plan 
de producție; că primesc 
și onorează comenzi. Cum au 
apărut ? Să luăm, ca exemplu, 
același liceu din municipiul Dro- 
beta-Tumu Severin. La înființa
rea în 1971 a atelierelor-școală 
din Liceul nr. 3 au oontribuit 
două mari întreprinderi; „Uzina 
de vagoane" și „Fabrica de con
fecții , contribuție ce a constat 
în dotarea cu echipament tehnic 
și în furnizarea de materii prime 
acestor centre productive de tip 
deosebit. Ca urmare a investi
țiilor făcute și-au început activi
tatea grupe de elevi-strungari, 
lăcătuși, artizani, sudori. In re
partizarea elevilor pe grupe de 
specialitate s-a ținut seama nu 
numai de aptitudini, dar și de 
profilul programei școlare astfel 
incit cei din clasa specială de 
matematică au fost îndrumați că
tre atelierul de electrotehnică, la 
fel cum elevii clasei de chimie 
îyi desfășoară activitatea practică 
în laboratoarele Combinatului 
pentru exploatarea și industriali
zarea lemnului sub îndrumarea 
profesorului de specialitate. In

ale făuritoarelor de păpuși țol- 
„Arta-Crișana** din Oradea.

Noul hotel „Parc** din Slatina.
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cele două ateliere patronate de 
„Fabrica de confecții** pot fi în- 
tilnite elevele aceluiași liceu.

In mod similar s-au desfășurat 
lucrurile ți jn cazul Liceului nr 1, 
de data aceasta însă cu sprijinul 
Șantierului naval Drobeta-Turnu 
Severin care a dotat două ate
liere de lăcătușerie. Tot o între
prindere, „I.L.L. Dunărea**, pa
tronează atelierele Școlii gene
rale nr. 3.

Cum a evoluat activitatea ate- 
lierelor-școală și în ce măsură a 
fost posibilă îndeplinirea dezide
ratelor propuse ?

O primă remarcă: în toate 
atelierele vizitate accentul a fost 
pus cu precădere pe îndeplinirea 
planului de producție, care se 
cifrează pina la citeva sute de 
mii lei. In marea lor majoritate, 
comenzile primite de atelierele 
școală sînt făcute în funcție de 
dotarea lor tehnică și de nivelul 
calificării elevilor. Fapt pentru 
care obținerea produselor finite 
nu presupune decît un anumit 
nivel de operațiuni tehnologice. 
S-a creat, astfel, un flux pro
ductiv care nu permite îmbună
tățirea calificării prin restructu
rări organizatorice. Elevii execută 
pe parcursul mai multor ani un 
număr restrins de operații ele
mentare ce pot fi îndeplinite de 
orice muncitor necalificat-

Trebuie să menționăm de ase
menea faptul că utilajul acestor 
ateliere se rezumă de regulă la 
citeva menghine, o mașină de 
găurit, un strung, două sau trei 
polizoare, adică același utilaj pe 
care atelierele l-au primit la data 
înființării lor. Desigur că astfel 
dotate ele n-au putut oferi elevi
lor decît cunoștințe reduse de 
lăcătușerie, strungărie sau meca
nică, privind activitatea tehnico- 
procluctivă de o serie întreagă de 
profesiuni. Avem în vedere de 
asemenea preferințele mult mai 
diverse ale elevelor în compara
ție cu ceea ce le poate oferi în 
prezent atelierul-școală.

„Sînt în anul III de practică 
în atelierul de croitorie al școlii. 
După cum probabil ați aflat, 
toate fetele din liceul nostru — 
și aproape toate din oraș — în 
cadrul orelor de practică ne 
ocupăm numai de croitorie și ar
tizanat. Sînt interesante și fru
moase lucrurile care ies din 
mina noastră. Dar nu ar fi la 
fel și altele, pentru care avem 
inclinații, pe care le îndrăgim 
mai mult ? Cînd spun asta mă 
gindesc la o pasiune și o dorință 
mai veche : electrotehnica. In 
plus aici am putea aplica cu
noștințele de fizică acumulate în 
atîția ani de școala**. (G.A., an 
IV, Liceul nr. 3).

„In anul II am făcut o vizită 
în cadrul Uzinei de vagoane 
care ne patronează, la secția bo- 
binaj. Multe dintre colegele mele 
și-au exprimat dorința de a face 
practică în această secție. Era o 
îndeletnicire mult mai atrăgă
toare decît cea pe care o facem 
în atelierul de croitorie. Mai 
mult, în cei trei ani am dobîndit 
în acest atelier cunoștințe extrem 
de sumare pe care nu le voi pu

tea aplica în cazul cînd m-aș 
angaja la Fabrica de confecții 
din oraș**. (S.E., an. IV, Liceul 
de cultură generală hr. 3). ’ *

lată de ce în aceste condiții 
nimeni nu-și asumă răspunderea 
acordării unui certificat de cali
ficare elevilor de liceu sau celor 
din școala generală. Și totuși, 
poate activitatea tehnico-produc- 
tivă să formeze la elevi în de
cursul mai multor ani deprin
deri profesionale satisfăcătoare, 
să spunem echivalente cu cele 
obținute printr-un curs de cali
ficare la locul de muncă ? „De
sigur că da**.

Acesta a fost răspunsul pe 
care l-am primit de la reprezen
tanții din întreprinderile care 
patronează școlile vizitate. In 
uzina noastră, ne spune tovarășul 
Colan Octavian, șef de secție la 
Uzina de vagoane, un absolvent 
cu 8 clase, după 6 luni de uce
nicie primește certificat de mun
citor calificat, pe cînd un absol
vent de liceu după trei ani de 
practică, de cele mai multe ori 
desfășurată în bune condiții, 
trebuie să treacă și prin aceste 
6 luni de calificare. Fiind dele
gatul întreprinderii în școlile pe 
care le patronăm am putut să 
constat că în cei trei ani de prac
tică elevii dobîndesc deprinderi 
în meserie cel puțin echivalente 
cu cele ale unui muncitor califi
cat în uzină. Este o situație 
anormală, căreia însă nu i se 
poate găsi rezolvarea decît prin 
colaborarea forurilor de care de
pinde atribuirea atestatului în 
meseriile din atelierul-școală: 
Ministerul Educației și Invăță- 
mîntului și Ministerului Muncii**.

Premisa de la care trebuie să 
se pornească este desigur aceea 
că elevii din atelierele-școală re
prezintă o parte considerabilă 
din cei ce se vor angaja în în
treprinderile care patronează toc
mai aceste ateliere. Aceasta im
pune sporirea eforturilor pe linia 
transformării atelierelor în cen
tre de calificare. Dacă dotarea 
actuală a atelierelor nu per
mite extinderea gamei de ope
rații tehnice, în schimb ea poate 
fi însușită prin eșalonarea acti
vității practice a elevilor, care 
poate avea loc succesiv în ate
liere și în . întreprinderi. Cu 
timpul însă poate fi îmbunătățită 
și capacitatea instructivă a ate
lierelor, atît printr-o sporire a 
echipamentului tehnic, cît și 
prin asistența cadrelor de spe
cialitate din producție care să 
transmită elevilor cunoștințe și 
deprinderi din domeniul profe
siunilor»

Atelierele-școală, devenite sec
ții anexe ale întreprinderilor ce 
le patronează, trebuie să fie în 
același timp centre de promovare 
a forței de muncă pe deplin ca
lificate.

ELENA RUBELI

CONVENȚIE
Șl IPOCRIZIE

rACCENTE

Intere- 
comporta- 
psihic și 

ai insului

ne 
cu 
oa 

min

Este 
g a n t 
mentul 
moral 
prins In plasa pro
priilor vorbe des
pre fapte pentru 
care în realitate nu 
este pregătit.

Știu foarte bine 
că o anumită ipo
crizie este o formă 
de coexistență so
cială. Ce ne-ant 
face dacă sincerita
tea (mai ales aceea 
a impulsurilor și in
stinctelor) ar mer
ge în relațiile noas
tre pînă la capăt ? 
Pledoariile insis
tente și pătimașe 
pentru un tip cam 
indecent de since
ritate mi se 
dacă nu rău 
tenționate, cam 
ghioabe. Am 
noscut destui 
meni căre 
țeau cu sinceritate, 
ba chiar din con
vingerea că min
ciuna este oportu
nă. Intr-un aseme
nea cerc, „minci
nos" apare acela 
care nu respectă 
regula jocului, ca
re nu ține seama 
de oportunitate. 
Dar nu-i suficient 
sa te prefaci. Tre
buie să dispui de 
un anumit talent, 
de energia sinceri
tății pentru ca min
ciuna oportună să 
nu sune fals ca o 
melodie prost în
vățată sau din cau
za afoniei. Am fost 
recent într-o țară 
unde m-a impre
sionat o vocație a 
oamenilor de a se 
grupa în fel de fel 
de asociații și ligi, 
care mai de care

■ mai curioase, cu tot 
’ felul de scopuri, cu
■ reguli de comporta

ment adecvate a- 
cestor scopuri, în 
fine, fiecare dispu- 
nînd de un statut

’ propriu» Am obser- 
r vat insă că dacă
■ cei mai mulți cu- 

noșteau și respec-
> tau cu ușurință re- 
; gulile cadrului în 
, care se întilneau,
* cu tot atîta ușu- 
’ rință uitau de ace-
> le reguli îndată ce
* deveneau simpli ce- 
; tățeni. Tehnica în-
> sușirii unui ritual 
, convențional, izvo-
* rit totuși din anu- 
’ mite scopuri mai 
, generale, unele din- 
k tre ele cu aspect
* umanitar, această
> tehnică nu avea
> nici un fel de ur-
* mări în afara ca-
> drului respectiv.
* Se poate imagina o 
’ asociație de acțiu-
> ne contra unui vi-
> ciu social unde o-
> mul vine, „luptă"
> cu vorba contra a- 
k celui viciu (cum ar
> fi diversele forme
> de libertinaj) și. 
J considered că și-a
> făcut datoria, iese
> pe stradă și se de- 
J dă, liniștit și în-
> crezător în liberta-
> tea lui de om, res- 
J pectivului viciu ?
> M-a tulburat a-
> ceasta netă separa- 
5 re a planurilor, a-
> ceasta mare mobi-
> litate in intrarea și
> ieșirea din cadrul
> diverselor conven-
> ții care nu numai 
J că nu lasă urme

asupra individului 
dar pot fi și ime
diat contrazise de 
același ins, capabil 
de a se adapta cu 
repeziciune cadru
lui convențional 
nou în care pă
trunde. Expresia 
noastră pentru o 
asemenea situație 
și mentalitate este 
„trece ca gisca prin 
apă". Sub aparen
ța unei mari mobi
lități am impresia 
că se ascunde de 
fapt o structură 
foarte conservatoa
re, o mentalitate 
greu modificabilă. 
M-a amuzat, do 
pildă, modul în ca
re un număr de 
bărbați și femei 
pregăteau Intr-un 
hotel lucrările unui 
fel de congres al 
nebăutorilor. Pro
babil era comitetul 
de conducere al 
respectivei ligi ve
nit, cum se cuvine, 
înainte 
trei zile pentru a 
se pune de acord 
în problemele im
portante ale discu
țiilor din plen. A- 
muzamentul consta 
în aceea că serio
șii conducători ai 
iigii nebăuturilor 
își făceau planul 
de bătaie înconju
rați de o droaie de 
chelneri, de sticle 
de șampanie și hal
be de bere. Nu-i 
greu să tragi con
cluzia că e vorba 
de un simplu joc 
de societate în care 
ipocrizia se exer
sează prin respec
tarea strict conven
țională a unor re
guli într-un cadru 
bine prescris. Din 
păcate, însă, bău
torii înrăiți care se 
declară contra bă
uturii nu sînt cu
prinși cu toții în 
respectiva ligă. Ti 
întâlnești mai ales 
în afara ei și a- 
tunci sint ei cu a- 
devărat periculoși.

Recunoașterea in 
faptele unui om a 
opusului vorbelor 
lui este grea și. pli
nă de riscuri. Ade
sea ea este posibilă 
doar în contextul 
unor mari nenoro
ciri. Nu ne putem 
permite de a fabri
ca atîtea pentru a 
ajunge la descope
rirea tuturor falși
lor nebăutori, al că
ror comportament 
mă fascinează mai 
ales din cauza se
riozității și chiar 
patetismului cu ca
re mi,nt. Incercind 
să-mi imaginez cam 
cum ar reacțio
na asemenea inși 
prinși în faptele pe 
care le proclamă 
vorbele lor, lucru
rile iau o întorsă
tura dramatică. Ca 
să nu supăr pe ni
meni voi cita un 
caz care m-a im
presionat dintr-un 
recent roman de 
Platon Pardău (A- 
proapele nostru a- 
proape). Este vorba 
acolo de un predi
cator semidoct și 
bizar, un fel de a- 
dept al nonviolen- 
ței care-i amenin
ță pe ceilalți cu 
venirea sfîrșiiului 
lumii. El practică 
o morală dedusa 
din iminența cata-

cu două-

Drăgâșani : 25 de ani de învățâmînt agricol
Liceul agricol din Drăgășanî- 

Vîlcea împlinește un sfert de 
veac de la înființare. Cei 25 de 
ani au însemnat tot atîtea trep
te în ascensiunea acestei școli 
racordată profundelor transfor
mări ce au avut loc în agricul
tura țării. De la numai trei cla
se cu 134 de elevi la înființare, 
liceul a ajuns să aibă astăzi 763 
elevi, care se pregătesc în spe
cialitățile j horticultura, conta
bilitate șl merceologie agricolă, 
mecanici agricoli și preparatori 
de băuturi alcoolice și răcori
toare. La dispoziția elevilor stau 
23 săli de clasă, dintre care 12 
sînt laboratoare și cabinete șco
lare, o sală de sport și una
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§ de calendare",
____________ ____

Bălcescu
(Urmară din pag. I)

românești. Pentru câ ideile de transformare revoluțîo- 

nu pot fi concepute fără a-l evoca in primul rind

ființei - ■ ____-__________ bi
nară a societății, de republică, de progres social, de „sveltă 
libertate" r / ' " _ I____
pe Bălcescu. Cînd a simțit Ion Barbu acest adevăr? Poate în 
anii copilăriei sale, cind a trăit la Bălcești, cind desculț a a- 
lergat peste lutul pe care cu un secol in urmă călcase și El 
în copilărie. Poate cînd a contemplat casa din foișorul căreia 
Tița scrutase zadarnic depărtările, sperind ca într-o minune, 
în întoarcerea fratelui său, al „palidului oaspe". Așa l-o 
simțit poetul cu intuiția sa genială, transcriind intr-o super
bă metaforă acel adevăr pe care îl simțim despre Bălcescu 
fiecare : „Adeveritul mare, singur trunchi : / Bălcescu, început

'ZZ//Z//ZZZ0//ZZ/ZZ/ZZ/ZZZZZZZZZZZZZZ/ZZ/ZZZZZ//ZZZZZ/ZZ/Z///ZZ//////Z//ZZZZZZ/Z?

clismului. Dar ca
taclismul propovă
duit chiar sosește, 
este vorba de o for
mă a potopului, de 
inundații. Cînd pe
ricolul se îngroașă 
și este pus în fața 
îndeplinirii profe
ției, ce credeți că i 
se întâmplă, predi
catorului nostru ? 
Cade intr-un leșin 
epileptic și după 
ce se trezește se 
roagă să fie legat cu 
frînghii de mîini și 
de picioare. Leșinul 
predicatorului pus 
în fața realizării în 
fapt a predicii, 
semnifică incapaci
tatea omului de a 
face față împlinirii 
reale a credinței 
lui. Și totodată este 
vorba desigur de o 
credință iluzorie 
despre care omul 
însuși nu știe prea 
mare lucru. Inca
pacitatea de a trăi 
faptele care par 
să-j confirme vor
bele este lamenta
bilă pentru el și 
potențial nocivă 
pentru ceilalți. A- 
cest dezacord în
tre vorbe și fapte << 
nu este, ca în ca- 
zul inocentei ligi, 
un simplu joc de y 
societate, o ipocri- X 
zie practicată în- 
tr-o rezervație pre- y 
cis delimitată. De X 
aceea e relativ << 
greu de identificat y 
dar nici nu putem 
aștepta potopul ca y 
să urmărim reacții- y 
le și comportamen- > 
tul predicatorului. ? 
Ne amuzăm poate < 
uneori imaginin- >' 
du-ne faptele care Z 
l-ar face să leșine, < 
dezvăluindu-i ast- $' 
fel incapacitatea de Z 
a le trăi. X

Un aspect funda- y 
mental în care în- 6 
țelegem noi per- <• 
fecționarea omului $ 
constă de aceea / 
tocmai în închide- < 
rea canalelor ipo- 5 
criziei, in divulga- < 
rea ușurinței cu \ 
care uneori nu .4 
respectă în fapte < 
ceea ce spune. Con- ) 
vențiile a căror Z 
respectare contri- < 
buie la coexistență $ 
și relații civilizate / 
constituie doza de < 
ipocrizie necesară 5 
și acceptabilă în ? 
virtutea statutului j 
nostru de ființe 
perioare. Dar a 
duce existența 
capacitatea de 
daptare la un . 
de convenții fără 
nici un efect mai a- 
dinc și față de care 
nu-ți creezi decit 
obligații și ele 
strict convenționa
le, îmi apare drept 
o monstruozitate și 
o sărăcire a spiri
tului uman, o în
toarcere în forme 
tehnicește perfecte 
la barbarie și pri
mitivism, Cursul e- 
voluției noastre 
este unul radical 
opus : învățarea și 
reînvățarea faptu
lui esențial că o- 
mul poate deveni 
și poate fi o unita
te dialectică între 
vorbă și faptă, cu 
grave urmări asu
pra lui însuși atât 
din partea vorbei 
cît și a faptei lui.

su- 
re- 

la

«ir

C. STANESCU

de festivități, o bibliotecă eu 
peste 14 000 de volume, o fermă 
didactică cu suprafața de 9 hec
tare, o gamă bogată de tractoare 
și mașini agricole. Acum, la ora 
bilanțului, zelosul corp profe
soral se poate mîndri cu 
absolvenții liceului, specia
liști în toate județele țâ
rii. Modernizarea procesului dr» 
învățămînt corespunde și aici, 
la Drăgășani, imperativului de 
a pregăti cadre în concordanță 
cu dezvoltarea, intensificarea și 
diversificarea agriculturii și in
dustriei alimentare, cu introdu
cerea tehnicilor și tehnologiilor 
noi, moderne în toate ramurile 
de producție regională.
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DISCIPLINA ÎN MUNCĂ!
TÎRGOVIȘTE

‘'Urmare din pag. 1)

ROGOJELU Echipa unor
adevărați prieteni

La lotul Cazane-Electromon- 
taj, datele problemei sînt cît se 
poate de clare : de o parte s-a 
stabilit, în detalii, obiectivul de 
construit ; de celălaltă, s-au fi
xat termenele, au fost alocate 
fondurile, s-au constituit echi
pele. Termenii acestei veritabi
le ecuații matematice au început 
apoi să se combine rapid, să o- 
pereze. Oamenii, tinerii din e- 
chipe adică — de fapt elemen
tul cel mai dinamic al relației 
— sînt astfel puternic cointere
sați în a-și rezolva obligațiile 
asumate și a trece în cît mai 
scurt timp posibil la contracta
rea unei alte lucrări pe marele 
șantier, la rezolvarea unei noi 
„ecuații". în limbajul economiș
tilor o asemenea relație se de
numește sec. acord global. Nu 
mă îndoiesc, deși nu l-am în
trebat așa ceva în mod direct, 
că lăcătușul montor șef de echi
pă Gheorghe Rusu, secretar al 
organizației U.T.C.. are solide 
cunoștințe de economie politică. 
Spun asta pentru că a avea no
tat într-un carnețel destul de 
voluminos întreg „filmul" caza
nului, a vedea permanent, în 
avans, stadiul lucrărilor pe pro
file, a ști pe de rost complica
ta metodologie a montării caza
nului și a calcula cu exactitate 
necesarul de scule-materiale- 
timp-oameni. apoi toate acestea 
nu pot să însemne altceva de- 
cît conducerea științifică a pro
cesului de producție, organiza
re și disciplină a muncii. Nu 
teoretizează ei. brigadierii, toa
te aceste acțiuni, dar felul în 
care știu să se achite de sarcini 
constituie o demonstrație prac
tică excelentă a ceea ce noi am 
citit doar prin cărți despre pro
ducția de bunuri materiale. La 
lotul unde lucrează Rusu și in

BRAILA

O LEGE 
MORALĂ

‘ (Urmare din pag. 1) 

nu la normă ci la kilometri par
curși. Ca la basculante.

— Urc <je aproximativ zece 
ori pe zi in coș, mărturisea Ghe- 
orghe Răducu, de încă vreo zece 
ori mă duc pe la sectorul „spate 
cazan" unde de asemenea ani 
lucrări, maj fug pe la stația de 
betoane, pe la aprovizionare...

— De ce atita umblătură ? 
l-am întrebat.

— Să știți ceva. Cînd ajungi 
să lucrezi la 200 de metri inâl- 
țime, dincolo de corectitudinea 
matematică a execuției, dincolo 
de ritmicitatea aprovizionării 
sau de condițiile meteorologice, 
lucrul esențial de care trebuie 
să ținem seama este disciplina 
de producție.

Lotul „coșul de fum" este pe 
drept cuvînt supranumit „lotul 
tineretului". Mai bine de 40 din
tre cei aproximativ 50 de munci
tori care lucrează acum la zi
dăria anticorozivă interioară sint 
tineri și toarte tineri. Practic 
numai maiștrii și șefii de echipă 
trec de 30—35 de ani. Și aici, 
deși pare ciudat, auzi termenul 
..disciplină de producție". Un 
vechi șantierist îmi spunea — 
mai în glumă, mai în serios — 
că specificul de șantier bene
ficiază de „o disciplină aparte 
care aduce mai degrabă a lipsă 
de disciplină".

— Exact, sublinia inginerul, 
disciplină de producție. Știți 
ce înseamnă acolo, sus, un gest 
neatent ?

îmi închipuiam. Fusesem Ia 
200 de metri, și ziua și noaptea. 
La coșul de fum se lucrează în 
schimburi, in flux neîntrerupt. 
Și l-am întrebat pe inginerul 
Răducu cum se obține această 
disciplină atît de -necesară.

— Condiția numărul 1 : cu
noașterea normelor de tehnica 
securității muncii; condiția nu
mărul 2 : respectarea strictă a 
acestor norme. Următoarele con
diții se subsumează ideii de 
muncă de la om la om-

De-abia aici am rămas sui<- 
prins.

CU GÎNDUL LA SECERIȘ
(Urmare din pag. I)

De asemenea, se înregistrează 
restanțe considerabile la aplica
rea lucrărilor de întreținere la 
porumb, la cartofi și la legume. 
Pe mai bine de douăzeci de 
mii de hectare, în special în ju
dețele Suceava, Covasna, Har
ghita și Sibiu nu s-a aplicat nici 
măcar prima prașilă, acum, în 
lanuri neputind să mai deose
bești plantele de buruieni. De 
asemenea, pe aproape un mi
lion de hectare trebuie aplicată 
prima prașilă la porumb; se 
cere intervenit operativ, îndeo
sebi pe acele suprafețe cuprin
se în sistemele de irigații și a- 
flate în zonele joase, cu pro
cent ridicat de umiditate. Pen
tru că, aceste suprafețe sînt mai 
puternic îmburuienate ; îmburu- 
ienarea reduci nd considerabil a- 
vantajele create prin irigații și 
fertilizări cu substanțe chimice. 
In acest an hotărîtor al cincina
lului. în acest an apreciat a ofe
ri cele mai optime condiții agri
culturii. toți lucrătorii ogoarelor 
an datoria să participe la ma
terializarea măsurilor tehnice a- 
deptate astfel îneît cota produc
țiilor medii realizate să redea

ginerul Petre Nicula, lucrările 
sînt deosebit de complexe : se 
montează serpentinele pe plat
formă, apoi acestea sînt trans
portate și montate pe cazan du
pă care încep lucrările de su
dare, lăcătușerie și gamare. în 
tot acest flux, un singur „ne- 
disciplinat", adică un singur 
brigadier care ar întîrzia sau 
lipsi de la locul său din echi
pă, ar deturna întregul ritm de 
montare. Se poate înțelege de 
ce tineri ca Popescu. Zimța. Bi- 
tere, Guran, Ioniță, Schinteie, 
Ciulafu și mulți alții. încă, a- 
duc cu insistență în prim planul 
discuțiilor aprinse din adunări
le organizației lor mereu ace
eași problemă : repartizare
exactă de sarcini, pe meserii, la 
începutul fiecărui schimb și 
dezbaterea stadiului lucrărilor 
prin prisma disciplinei de pro
ducție. Urmărindu-i la lucru pe 
toți acești tineri, poți releva 
lesne liantul de preț — întra
jutorarea. Sudorul, de pildă, 
după ce fixează și sudează on- 
ductele. le prinde de schelă a- 
jutat de lăcătuș care n-ar spu
ne că asta nu-i treaba lui. Cum 
s-ar putea altfel, atita vreme 
cît și inginerii Timișel și Nicu- 
la se află tot timpul cu ei. efec- 
tuînd direct numeroase opera
ții ?

Aproape toate echipele de pe 
șantier au un specific al lor. 
Cea a lui Gheorghe Rusu, dacă 
ar fi să o caracterizăm, este e- 
chipa celor mai buni prieteni. 
Nu trebuie crezut câ oamenii 
aceștia tineri sînt niște automa
te care își îndeplinesc perfect 
sarcinile și atita tot Xu este 
nici pe departe așa. Ei își Îm
part viața și în afara celor opt 
ore de muncă de la platformă, 
în Tîrgu Jiu, locuiesc împreura

Inginerul Gheorghe Răducu, împreună cu cifica dintre oa
menii săi, la „cota 200"

Foto: EM. ISOPESCU

— Tatăl meu este comunist 
din 1945. Eu am devenit utecist 
la 14 ani și acum doi ani. cînd 
aveam 25 de ani, am devenit 
membru de partid. Cînd am ve
nit aici, la Termocentrală. 10 ore 
pe zi „trăgeam" cît puteam, nu 
lăsam pe nimeni în jurul meu să 
răsufle. Xu țineam cont că sint 
adunări de partid, de sindicat, 
de U.T.C. Eu voiam producție. 
Greșeam Oamenii se îndepăr
tau de mine. Și atunci cind un 
maistru mi-a spus-o de la obraz, 
am înțeles. Atunci am cuțosc t 
principiul muncii de la om ’.a 
om. Aici, ’a coșul de fum. cei 50 
de muncitori sint prietenii mei. 
cu care voi ridica și coșul de 
250 de metri, din etapa a Iî-a.

Inginerul Răducu nu exage
rează cituși de puțin. As mai 
adăuga ceea ce el n-a spus, ceea 
ce spun oamenii din subordinea 
lui.

Șeful de echipă Miltiade Pu- 
țeanu :

— Sintem doua eebioe. rare 
lucrăm in schimburi. Deși sin
tem din diverse părți ale tării 
ne înțelegem bine. disci
plina e pentru noi o eg- morali

In chip corespunză:or posibili
tățile de care se dispune. Pro
gramul de lucra a! tractoarelor 
trebuie să se întindă pe cel pu
țin 10—12 ore din zi : să lucreze 
grupat, iar membrii cooperatori 
— în cadrul acțiunilor- de aoli- 
care a acordului global — să a- 
sigure aplicarea prașilelor ma
nuale pe toate suprafețele cul
tivate. Xici un rabat călită:.’ ’ 
Executarea rărituiui consrituir.d 
de asemenea. lncFare importantă 
ce trebuie executată ir. aceste 
zile. Există toate condițiile să 
fie depășit ritmul realiza: in - - 
timele trei zile : aproape 380 000 
hectare de porumb prășite. P?r- 
tru aceasta au datoria să inter
vină și organizațiile U.T.C. X? 
un tînăr nu trebuie să rămlnă 
în afara acțiunii de întreținere 
a culturilor ; de la răsăritul 
soarelui și pînâ la apus fieca
re avînd datoria să semneze in 
condica de prezență a cîmpului. 
făcînd totul pentru realizarea s» 
depășirea normelor stabilite

Tradiția organizării de acțiuni 
uteciste la întreținerea culturi
lor se cere amplificată. Iar for
mațiile de muncă trebuie să-1 
atragă în primul rînd pe coo
peratori și mecanizatori, pe na

la blocuri, în apartanectele 
șantierului. Se înțelege câ spi
ritul de echipă se manifestă din 
plin și aici : ei se îngrijesc de 
gospodărie, se distrează împreu
nă, țin toți cu o anume echipă 
de fotbal („U" Craîova. se-cțe- 
lege și chiar își knprum_tâ 
cravatele sau alte nluni.uri ciad 
ei. „burlacii-, merg la reuni _ne. 
Tot împreună vin •*: pleacă de 
la șantier și. In cursa nuudto- 
rească C.F.R. își uâstrează ur.ui 
altuia locul j-cfad țepcx- cfte o 
jumătate de oră. pe echipe de 
cite doi. Intre care există riva
lități tranșate de ia o zi ta ti te. 
Aparent, așadar, in viața Ier. 
nimic deosebi: nu se fattoolâ. 
Alte mii și mii de tineri trăsese, 
muncesc și -isează la fel ta ei. 
Și totuși ce sentiment de Îm
plinire Iti creează tm colectiv 
ca acesta in care. cxai rti*.e 
trecute, se analiza m maturita
te, evalulndu-ce deopotrivă coe- 
secințeîe pozitive st negative •- 
supra fluxului mtrtărtt. senza
ția absențeior de ta lucru -Mo
tivate. netnotix ate. îih>ta iiiri. 
nu contează felal Jar: esențial 
este si nn existe, sâ fie pstia* 
de tot. ia cel mai răa caz — 
sponca monforui Neta Mareea. 
Față de trimestru! II al aaalai 
trecut, eind înregistram M de 
absențe ia echipa noastră. a tem 
acum de cinci azi mai pațiae. 
Sint to<BM ai alte față de sar
cini. Nu ca absențele trebuie sâ 
ne batem capaL .Ven treburi 
mult mai importante de pus «a 
pnnet : Capitalul acesta — vn- 
pla, — trebuie sâ na axai exis
te in discuțiile noastre".

Unde, la ce fa. ați a-
cești tineri sâ judece așa.

VIOREL BABA

dictată de majoritate și de inte
resele ei.

Troiistul Ion Floriceanu :
— Am ajuns ca o orchestră cu 

instrumentele oerfect acordate. 
Iată, eu lucrez — ridic și cobor 
ascensoareie — fără să văd ni
mic. Doar după semnai?. Vă 
închipuiți, cred, ce ar însemna 
un semnal gresîti

Inginerul stagiar Virgil Ioni- 
țoiu:

— Aș vrea sâ existe un ase
menea spirit de disciplină in 
tot șantierul.

Inginerul șef al Șantierului 
Termocentralei Petre Mari
nescu :

— Tr.tr-adevăr. acest; băieți 
ÂBt campionii noștri in materie 
de disci clină. Dar. să știți. ti te 
.cbesoane**, ti ia me
talic*-* sir.-. colective de mun
că eu atribute asemănătoare.

Șantierul de la Brăila ese 
considerat de rrus’u! tutelar. 
Energoconstrarția. dreo: arul 
dtatre cele mai bone șantiere 
ale sale. Și dară se afirmă asa 
ceva. înseamnă câ discieitna 
este unui d-.n argemexte. Iar 

vetiști si elevii ce ver intra, de 
miine, in vacantă. Prezer.ța loc 
trebuie să se facă do*- e-bi:â ia 
realizări presiigioase ati: la în
treținerea culturilor cit și Za 
srinsul si depozitarea furajelor. 
Faptul că pe aproape X CaX* de 
hectare de lucemîere și o sută 
de mii de hectare de trifoltene 
mai trebuie aplicata prima coa
să. redă de ia sine volumul de 
muncă ce se așteaptă a fi depus 
orin oartiăoarea celor aproaoe 
un milion de tineri ai satul iL 
în cadrul întrecerii sociali?’.* 
..Tineretul, factor activ in în
deplinirea cineiiahdui înainte 
de termen" aceste lucrări tre
buie sâ devină obiectiv de pri
mă necesitate înscrisă pe agen
da de lucru a tuturor organi
zațiilor U.T.C. In țiattveSe utecis
te sâ ccnce-.treze eforturile ti
nerilor pe frontul recoltei. Nici 
un efort nu e P^ea mare dacă, 
cheltuindu-1. se determină cres- 
♦erea producției medii Ia hectar, 
fie și numai cu 10—15 kilogra
me. La nivelul unităților agri
cole, aceste sporuri înseamnă 
zeci de tone, iar la nivelul țării 
mii de vagoane. Să facem totul 
pentru a le obține !

Concomitent, pregătirea cam

Stefăn-*,: c. Lucrează cu un efec
tiv coraspuazâtor : are și opera
tori si mecanic: electricieni.
Colectiv ul de la tra.-.soort are ia 
dispoziție 8 magi ni mari cu ma
lax care care primește fiecare 
cite 5 mc de beton.

— Este un lucru foarte bun 
transportul c*o ateste malax oare 
— declară maistrul. Dar ayem 
nevoie șî de mașini cu capaci
ty ’ mai mică. Cei de îa șantie
rul facrâri speciale. glisări coșuri 
de fum. mi-au cerut in noaptea 
aeaste doar doi mc. de be
ton. Iroseam drumul unui mala- 
x >r <Je 5 mc dacă n-aveam aici 
niște băieți care vin la noi 
de la un șantier din Doicești, 
cu niște basculante, să ia be
ton. Am ruga: pe unul dintre 
ei. știți ii cunosc, si eu sint din 
Dtlterd, mi-a făcut un trans
port de doi metri cubi pentru 
șantierul de care vorbeam.

— Dar nu era obligat prin 
•«mină de servmî j, cum va de
tecta drumul făcut in plus ?

Dacă întreba.-ta n-are răsour.s 
fa orice «z nu-i de vină mai
strul Ștefânest— De aitfel pe 
parcursul raidului am reținut si 
alte întrebări firi răspun». La 
orele M. la șantierul 2 se tur
nase râ 130 de metri cubi de be- 
x»-- Maistrul Hincu. împreună cu 
nn.er:: să: betoniști. depășise deja 
ru 19 metri cobi comanda iniți
ală. In schimb la șantierul 1, 
la statia de ocmoe nu se tur- 
-ase nănic din ceea ce fusese 
n.anrfxat. Motivul ? L.ps-au 
betooișu. De ce? Ce se ihtim- 
ptate? Nimeni nu știa nimic. 
Sugerez eâ liana aceasta a beto- 
my-tor de la punctul de lucru 
ar putea fi prilejul unei discu- 
t.i desoce disciolinâ fn prima a- 
C-U-- generală U.T.C. de la 
sa-tier-ci respectiv. Un tovarăș 
PKeooă. Mă ♦tveste cam scep-

Deri. pare o noutate ea într-o 
organizație U.T.C. șâ se discute 

în schimbul 
de noapte

oesc-e dis-mlică De fapt • 
noutate a teatru Sfc. tn-
varâK dm ramrietul U-TX X 
platformei se rrgrrizrtra
m-ur.:ripaiâ U.T.C. si idem re
porterului de a merge tmjreuT-i 
r.-vâDtea prin șantier. Ba cineva. 
poate din comoditate, «au oca*e 
din neștiință, ridica la inreput 
obiecția câ raidul acesa cu se 
poate face a să tam-nesam. Tre
buie o aorobare. Nu ștra care-i 
adevărul d-r in orice caz este 
ciuda: a considera câ ergarira- 
ția U.T.C- trebuie să albă _aor->- 
bâri" pentru a controla mcnra 
n-embrtlor săi. Ci: desore beto
nul care a fosț răsturnat in ro- 
ri; zilei la punctul de iuera 
unde au lipsit betrnlvuc. ce să 
ma: - orbun ! O parte a fost □re
luat ea looețile si cu târr. e. 
frâmltuat din pou --Teme inbe- 
luBgKă. -ar o parte pur șj sim
plu aroncan S-a pf-ercu: ti mo 
s-au utercut bani.

— Din păcate — îmi declară 
eond-cătorul echipe: ce la gli
sări. linârul tehnician Ion Alfe- 
ram — ieri am oorît gnsarea 
la un coș. S-a detectat frina e- 
lectrică a liftului pentru mate
riale. A plecat cineva la Bucu
rești să aducă alta dar lucra
rea va raa: stagna iacă o zn 
Era bine ca san:zerul să aibă 
aici asemenea piese de rezervă. I 

Am mai afla: apoi un ai: lu
cru care intră in aceeași catego
rie de neajunsuri. Pentru 
schimbul de noapte cei ce ia 
glisări au mecanici care pol sâ 
facă reparații dar ie lipsește un 
electrician. Dacă se oelecteazâ 
ceva la partea electrica Jn- 
cearcâ- tehnicianul sâ remedi
eze. Dar dacă nu reușește?!
.-Iată dteva necazuri mki doar 

la ort-na vedere. La o eval u re 
exattâ ele au amploare. Iadisr.- 
olitîâ. Lipsă de erganizare și »- 
sistențâ tehnică, lipsă de preve
dere e’.eme-.ari. Unele din a- 
eeste Imsuri aparțin direct tine
rilor, altele le afertează. ten di
rect. munca. Șt cum I«i mam- 
festă erganuaria U.TC. or*- 
zeița combativ in fava lor? A- 
desea Printr-o ’ipsâ tocalâ a sn:- 
ritulc: de inițiativă, sau prin 
«olicttarea -aprobărilor- specia
le. Ex:stă -îneva care trebuie sâ 
umo'.e aceste goluri ? Poate sâ o 
facă s: are chiar datPria. erga- 
nizaba mzmiclnalâ U.T.C.

paniei secerișului trebuie să pre
ocupe in cel mai ina.: grad. 
Atît sub aspectul punerii la 
punct a utilajelor cît și aZ spa
țiilor de înmagazina re. al eli
berării terenurilor șî Insărr.în- 
țării roiturilor duble. Se apre
ciază la un milion trei sute 
cincizeci de mu de hectare no- 
sibiîul ce insâmințat în limite
le perioadei cotim* cu culturi 
duble a suorafețeior ocupate de 
griu sî orz. X <03 de hectare 
sin: planificate colturilor legu
micole. Reușita depmde. însă. în 
bună parte de asigurarea nece
sarului de sem.nte- Pe pian lo
cal. direcțiile județene agricole 
trebuie «â se preocupe de trans
ferul semințelor Ir. cadrai uni
tăților cărora li s-a repartiza 
S’iprafețeZe legumicole cele mai 
mari. Totodată, se cer asigurate 
anexele pentru presele de ba
lotat pai* In scopul eliberării 
operative a terenurilor si des
chiderea. in felul acesta, 
clmpului de acțiune pentru trac
toarele ce vor lucra în schim
buri la executarea arăturilor și 
însămințăriL

GH. FEC1ORU

VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII VOLTĂ SUPERIOARĂ, 
GENERAL SANGOULE LAMIZANA

(Urmare din pag. 1)

a industriei noastre, care a 
produs pînă în prezent peste 
340 000 de tractoare, într-o gamă 
largă de tipuri și variante, co
respunzător necesităților agri
culturii și șantierelor de con
strucții.

Pentru oaspeții din Republica 
Volta Superioară, țară cu spe
cific agricol, după cum sublinia 
președintele Sangoule Lamiza- 
na, vizita la această întreprin
dere prezintă un deosebit in
teres.

Se ilustrează modul cum 
România, o țară cu o economie 
slab dezvoltată, a reușit, prin- 
tr-o politică economică realistă, 
pusă în slujba intereselor po
porului, sâ-și creeze o industrie 
modernă, capabilă să satisfacă 
nu numai nevoile dezvoltării 
interne, ci și ale exportului. In 
prezent, o parte importantă din 
producția uzinei este destinată 
exportului. La aceasta se a- 
daugă cele trei linii de montaj 
aZe tractoarelor construite în 
India, Iran și Egipt. Calitatea 
tractoarelor românești este cu
noscută și apreciată azi pe toate 
continentele.

După vizitarea unor secții 
ale uzinei, oaspeții asistă la o 
demonstrație cu ultimele tipuri 
de tractoare aflate în fabricație
— de la 45 la 180 CP. Președin
tele Sangoule Lamizana dâ o 
înaltă apreciere tractoarelor 
românești, remareînd câ per
formantele tehnice, modul de 
concepție, le asigură o mare 
varietate de utilizare. Se in
teresează. de asemenea, de pre
țurile. de condițiile de livrare.

La încheierea vizitei, șeful 
statului voltez a adresat mulțu
miri pentru posibilitatea oferi
tă de a cunoaște această mare 
-rj-ă românească.

„Delegația mea și eu însumi
— a spus președintele Lamizana
— ținem ' să vă adresăm cele 
mai vii feliciUri pectru tot 
:eea ce am văzut — progrese 
cocânue. o Isaftă tehnicitate. 
Toate acestea !ac n-oare bea 
rix popor roaBftn".

De la urina de trarinare. co
loana ofkială străbate străzii* 

hT.e.arde.e ’nareiui cartier 
de locuințe jSteo^B Boțu-.

Onsoețu au posibilitatea să 
:uroasei preocupările urbanis
tice. realizări in domeniul con- 
stnKțr.jor de locuințe. In vede
rea ridicării* nivelului de via
ță al locuitorilor acestui im
portant centru ir. dus triat

La amiază, președintele Co
mitetului executiv al Consiliu
lui pcpdar aî județului Brașov 
a oteett un dejun In onoarea 
:xe*ed-.ntehri Repubiirii Volta 
Suzerriar*. la Hotelul Soort din 
stațiuaex Poiana Brașov.

Satatfud ta acest prilej pe 
președintele Sangoule Lamiza- 
aa. ta aaBKie lcctftorilo? ju
dețului. tovarășul Constantin 
Drăgaa a spus: Vizita ce o fa- 
teți pe areste străbune plaiuri 
trans arpa:ine ne cncreazâ și 
am_-..fi^ bacuri si sa^sfacția 
Itcu-t*--.jcr din județul noștri 
pentru bunele relații statornici
te între popoen. român si pe- 
pom. Republicii Volta Superi
oară

Nutrim -m*.irg»rea că vizite 
dv, d_s:uți_e purtate cu pre- 
sedmtele Const.:ului de Stat, 
•c.ară'ul Nieolae Ceausescu. 
\or deschid? nersoective
t rîet* nle: s: c ?laborării dintre 
Rrmânia și Republica Volta Su

Prin aplicarea, acordului global, 
la cooperativa agricolă 
din lone ști- Dîmbovița

Pâ—?—cooperativei agri- 
eoăe drz loaeșri, ;uce:ul Dim- 
b:v.te- an ca: pînă acum dci- 
tres azi rece*:- slabe, per.trj a 
as spuse foarte slabe : 700 kg 

<- 1 Ml1 x£ porumb la hec- 
ter — fa SO3 kg gri 'J si
1288 cg perumb — ia 1»9 
rar-» tc" adia fa 1979. Fără a 
UteoeStia* de IogrâșâBfc-te 
cr gaâce. acestea au fost maxi- 
aieie pe care le-au atfas sclu- 
rJe paterice slabe ti foarte 
slabe Bh pmact de vedere al fer- 
tâ^tăuî rare _csipri**xieau" prac- 
tie. fztreaga s_ ceafa te arabilă a 
cocperasneL CoesecfaU fireas
că- fa 1968. ‘-aL tarea uaei zile 
~-'rxă a fost de Două lei.

Departe ce a fi ccțfa'-t 
zeite specta: -Jt-ase io 1972
— - — . : : ■- . 
ce*»a scai =te*. fa«ă de aaul 
lyTti 3«Jî xg pcc*a£3b ti la» 
M C<; la baear »fa- wa>< 
cestui de fas*-:.* — așadar de
parte de a fi perftrpiazțe- re- 
cMtele ar.«iu: crest au setăm- 
bat. practic, desczzol coccera- 
tivei- Trecuie, de asecoec**, 
ztetLțseeat fapta! câ nso secso- 
rtzl eoGtei* zx au a teracr-t 
az-i ca becefkii Ș: te-tesâ, fa 
aceste ccodaț’^ ccoperaLva s:-a 
a;- tat datorase t-recte, ss-a 
plâtit ratele restazte aie oum* 
recite acordate pe termep fasg. 

iar vsfaarea unei eonue a 
ajuus la waa de 28 }eL Da
tele statisti ce dfa oltâtaiî trei 
azi exîdecțtete uz sal: vafarvr 
dema de atezție și ale cărui 
exzlirafii au trebuie căutate cu 
?uza x introduc» ea acorda!-: 
g.cca! Ia cooperativa agricolă 
din Icnești, cu an ar. fa -rasă, 
a schimbat radical situațta.

Președintele cooperaus ei. in
ginerul Hrelea Iulian, țin? să 
precizeze ..absența irigațiilor, 
structura podzolică a solului, 
faotul câ in sectorul zootehnic 
mare parte din vacile de lapte 
sint din rase locaie**, tocmai 
pentru a scoate in relief, cu

perioară, vor servi țărilor și 
popoarelor noastre. Acestea sînt 
gindurile cele mai sincere cu 
care, alături de întregul popor, 
locuitorii județului Brașov vă 
înconjoară pe dv., stimați oas 
peți.

In cuvîntul său. președintele 
Sangoule Lamizana a mulțumit 
pentru primirea călduroasă și 
prietenească pe care i-au fâcut-o 
autoritățile și populația Brașo
vului în. continuare. înaltul 
oaspete a spus : „Este o mare 
favoare și ur. mare privilegiu, 
la care nimeni nu noate sâ râ- 
mînă insensibil, acela de a se 
găsi in această fascinantă regiu- 
r-e Brașov, care îmbină armo
nia naturii cu o arhitectură din 
cele mai respectabile. Este o 
adevărată frumusețe. Românit 
au știut, deci, sâ traducă o artă 
de ur. rar echilibru — arta de 
a trăi. Țara dv. se bucură ție 
plan exterior-de o reputație de 
invidiat, și pe bună dreptate. 
Este vorba de calitatea ospitali
tății românești, de minunatele 
realizări economice și social^ 
obținute în cîteva decenii și. în 
special, de un simț excepțional 
al umanității, pentru dreptate 
si demnitate. Iată ceea ce re
prezinte Rep.iblica Socialiste 
Remania de astăzi. Apărînd ne
obosit principiile de indepen
dență și de suveranitate, scum
pe partidului său. guvernului și 
poporului său. România a făcut 
o opțiune curajoasă și dezinte
resată de a pune marile idea
luri care o animă in serviciul 
dreptății, cooperării și păcii in 
întreaga lume. Tn acest sens. 
Africa combatantă, ca și Africa 
independente, au beneficiat din 
plin de manifestarea concretă a 
sprijinului și solidarității ei. In- 
spirîndu-se dintr-o tradiție mul- 
tiseculară a viziunii deosebit de 
exigente în ceea ce privește 
demnitatea omului. România se 
găsește în mod fericit alături 
ce aceia care sînt încă în faza 
încercărilor și dezvoltării. Sint 

mai multă forță. posibilitățile 
ne valorificate pînă anul trecut, 
de a obține recolte superioare 
in condițiile existente și acum 
cinci sau zece ani. Adică, spu
ne eL o dată schimbat sistemul 
d? organizare și retribuire a 
muncii „omul a scos apa din 
ceea ce noi credeam că e piatră 
seacă".

Nu e cazul, desigur, sâ ne ju
căm cu exclamațiile. 2 F00 kg 
porumb și 1 500 kg griu la hec-

INTR-UN
SINGUR AN, 
CIT IN DOI!

te-e peste care cei cm kxiesti
a j put trece. Ca un efec
tiv ceraBan*zt de 3® d* eoope- 
ratec: — celor car?
sartKzpâ Ia trate campaniile 
agricol ate anulai fiind de 
rxrca S».e de oameni — lucrările 
■îgriecJe au fost executate Ia 
*.:mp. respectfadu-se. fa mare 
parte, normele agrotehnice. La 
-> romb s-au executa: trei pra
știe pe două treimi din su
prafața tosămlnțatâ. ceea ce a 
constituit o noutate absolută 
pentru săteni, ei prășind pinâ 
a*unc: o singură dată : de două 
ori. în situații cu totul excep
ționale.

Ce elemente noi se remarcă 
anul acesta în pregătirea și des- 

cu atît mai fericit să mă găsesc 
la Brașov, cu acest popor al 
României, în mijlocul căruia nu 
poți să te simți decît mai mare, 
mai generos și mai mîndru de 
condiția ta de om".

După dejun, oaspeții voltezi 
au vizitat Stațiunea Poiana Bra
șov, care, prin frumusețea pei
sajului montan, atrage un mare 
număr de turiști din țară și de 
peste hotare.

In cursul după-amiezii, pre
ședintele Republicii Volta Su
perioară, general Sangoule La
mizana, și persoanele oficiale 
române și volteze care îl înso
țesc au fost oaspeți ai țăranilor 
cooperatori din comuna Cristi
an. județul Brașov.

Vizita la Cooperativa agrico
lă de producție din Cristian a 
prezentat pentru înalții oaspeți 
un interes deosebit, avînd în 
vedere că in agricultura Voltei 
Superioare-hterează aproape 95 
la sută din populație, că țara 
prietenă posedă, la rîndul ei, 
un sector important coopera
tist. Experiența cooperatorilor 
din Cristian, una din comune
le fruntașe pe țară în cultura 
cartofilor și cu rezultate foarte 
bune în creșterea animalelor, 
a înlesnit oaspeților cunoaște
rea modului de organizare și 
funcționare a cooperativelor a- 
gricole de producție din țara 
noastră in general, a gradului 
de dotare tehnică existentă aici, 
a unor metode moderne utiliza
te in sectorul zootehnic și in 
producția vegetală.

La sosire, oaspeții sint salu
tați cu deosebită cordialitate de 
primarul comunei. Ion Negoes- 
cu. de președintele cooperati
vei agricole de producție, Toma 
Cardoș. precum și de numeroși 
cooperatori. La sediul acestei 
unități agricole, oaspeții pri
mesc explicații detaliate privind 
dezvoltarea cooperativei agri
cole. posesoare a unei mari ex
periențe și a unor rezultate 
bune in producția vegetală și 

fășurarea campaniilor agricole, 
ce s-a reținut din experiența 
anului trecut ?

In primul rînd, se impun cî
teva observații privind structu
ra recoltelor. Din cauza umidi
tății excesive și a băltirii apei pe 
suprafețe destul de întinse în 
toamna lui ’72, în loc de 600 
hectare de griu au fost însămîn- 
țate doar 300. Tn schimb, su
prafața însâmînțată cu porumb 
a crescut la 825 hectare. Dacă în

1972 s-au obținut fără nici un 
fel de îngrășăminte 2600 kg 
porumb Kabe la hectar, acum 
se soerâ intr-o cifră simțitor 
..i—rliorată* — pesta 3800 iqf — 
dat fiind că, des- nu suficiente, 
îngrășăminte chimice există 
totuși. Pentru îmbunătățirea 
structurii solului pe 150 hecta
re au fost împrăștiate amenda
mente calcaroase necesare spo
ririi fertilității podzolurilor. 
Produ'țiile. altă măsura ne
cesară. au fost olaniftcaTe fa 
funcție de realitatea solurilor, 
orfente de la o tarla Ia alta. 
Au fost de ascmenea erbicida- 
te 200 hectare de porumb. Prin 
amenajări, s-a mărit suprafața 
destinată legumiculturii de la 
20 la 30 hectare, și la peste 100 
de hectare la culturile furajere, 

animală. Astfel, aici s-a obținut, 
z în ultimul an, o producție me

die la cartofi de 35 000 kg, la 
griu de 4 227 kg, iar la sfecla de 
zahăr de 40 000 kg. In sectorul 
zootehnic, care numără 1 100 
taurine, din care 600 vaci cu 
lapte, s-au obtinut anual 3 000 
1 de fiecare vacă. Cooperativa 
posedă, de asemenea, o fermă 
pentru creșterea porcilor, avînd 
posibilitatea să livreze mari 
cantități de carne pentru consu
mul populației. Organizarea ju
dicioasă a tuturor acestor sec
toare a făcut posibil ca anul 
trecut să se realizeze o produc
ție globală de 1 900 000 lei la 
suta de hectare.

Președintelui Lamizana îi sînt 
prezentate, apoi, o serie de date 
privind dezvoltarea comunei, 
creșterea gradului ei de urba
nizare, crearea aici a unor 
unități ale industriei locale, 

: construirea unor modeme așe
zăminte social-culturaîe.

Oaspeții se interesează de 
posibilitățile de export, de mo
dalitățile de sporire a benefi
ciilor cooperativei, de metode
le avansate folosite în sectorul 
zootehnic, de condițiile de viață 
ale cooperatorilor. în continua
re. sint vizitate fermele coope
rativei.

In încheierea vizitei, preșe
dintele Lamizana a notat în 
cartea de onoare a cooperati
vei : ..Am fost îneîntat de re
zultatele obținute de această 
cooperativă. In numele delega
ției mele și al meu personal 
adresez cooperatorilor viile me
le felicitări și urări de noi suc
cese. Experiența cooperatorilor 
de aici este foarte utilă pentru 
noi".

Luindu-și rămas bun de la 
gazde, președintele Voltei Su
perioare a mulțumit cooperato
rilor și gazdelor din comuna 
Cristian pentru fericitul prilej 
de a cunoaște activitatea, rea
lizările și preocupările acestei 
unități fruntașe.

fiind asigurat, astfel, necesarul 
pentru sectorul zootehnic.

Măsurile adoptate, organizarea 
și planificarea judicioasă a for
ței de muncă, executarea lucră
rilor la limp și de bună cali
tate au făcut ca la sfîrșitul a- 
nului să se înregistreze recolte 
simțitor sporite față de 1971. 
Valoarea producției globale în
registrate a fost de 6 600 000 lei, 
cu 1 530 000 lei mai mult peste 
cifra planificată a se realiza.

Același reviriment s-a petre
cut și în sectorul zootehnic, 
deși, repetăm. 1 300 litri lapte 
pe cap de vacă furajată aproa
pe că nu justifică cheltuielile 
făcute pentru întreținerea unui 
lot de animale cu o asemenea 
producție. Și aici, însă, graficul 
a început să urce. Un prim re
zultat : procentul mare de gră
simi — 4 la sută — obținîn- 
du-se. în consecință, 2.05 lei la 
litru de lapte livrat cu 0,20 lei 
peste prețul prevăzut în con
tract. Și în sectorul zootehnic 
au fost luate încă din toamnă 
o serie întreagă de măsuri me
nite a realiza și depăși cifrele 
dc- plan. S-a operat o selecție 
riguroasă a exemplarelor pen- 
țru reproducție, constituindu-se 
din acestea loturi care au fost 
date in seama celor mai buni 
îngrijitori : s-a trecut la furaja
rea rațională a animalelor, ca- 
r.tatea furajelor fiind alta prin 
pi aducerea lor la moara pro
prie ; din cele 230 de vaci de 
lap:e — matca — 40 au fost în
locuite cu exemplare noi, pînă 
Ia sfîrșitul anului urmînd sâ 
mai fie înlocuite 80. Ca urma
re. pînâ in ziua de 30 mai s-au 
obtinut peste 8 000 litri lapte 
peste plan, conținînd același 
procent de grăsimi — 4 la sută 
— ceea ce se adaugă, în bani, 
la suma prevăzută a se realiza.

De remarcat ar fi. prin ur
mare. că acordul global ..desco- 

eră- căi noi de rentabilizare 
atît a pămîntului cit și a sec- 
torulvi legumicol și zootehnic. 
Așa cum se prezintă situația la 
sfîrșitul lunii mai 1973, există 
roate motivele să se anticipeze 
chiiguri sporite față de cele 
obținute în urmă cu un an. 
Acordul global își dovedește 
astfel nu numai viabilitatea dar 
probează mereu deschiderea 
spre o continuă perfecționare.

NICOLAE ADAM



„SCINTEIA TINERETULUI" pag. 4 JOI 14 IUNIE 1973

PLASTICĂ
MW-

" .n(iHMiuOii w

______

s,la Dales MOMENTUL 1848
Expoziția de pictură, sculptu

ră și grafică dedicată momen
tului revoluționar 1848 consti
tuie, fără îndoială, o reușită. 
Este unitară, cu discernământ 
structurată, consecventă față de 
țelul propus. Firește, se cuvi
ne apreciat efortul organizato
rilor, al juriului (care n-a pu
tut include decît o parte din 
lucrările create de artiști în 
cinstea evenimentului), exigen
ța, tactul și priceperea vădite 
în selectarea valorii. Se cuvine 
însă apreciat, cu siguranță în 
primul rînd, efortul artiștilor, 
care au oferit premisele ’ con
crete ale- acestei reușite. Mai 
simplu, juriul a avut de unde 
să selecteze și ce să selecteze. 
Faptul e mult mai semnificativ 
decît pare la prima vedere ; el 
depășește simpla înregistrare a 
unei abundențe a producției ar
tistice. El este elocvent mai 
ales pentru procesul de matu
rizare al gîndirii noastre artis
tice, pentru interesul constant 
al creatorilor față de tradițiile 
glorioase ale poporului nostru, 
față de istoria sa, trecută sau 
prezentă, în special pentru a- 
dîncirea și nuanțarea acestui 
interes, care, în planul realiză
rii, le conferă adesea satisfac
ția unor autentice împliniri, a 
unei reale și largi rezonanțe în 
public. El vorbește deci limpe
de, de o decisă angajare, de 
identitatea idealurilor societății 
și ale artistului, de o profundă 
meditație asupra unei realități 
specifice, ce antrenează nu nu
mai stricta ilustrativitate a o- 
perei, ci substanța sa, cu pre
cădere substanța sa.

Momentul revoluționar 
ne apare (din perspectiva ex
perienței acestei expoziții ca și 
a altora), cel care a reținut mai 
intim, atenția artiștilor. Este și 
firesc dacă ne gîndim la im
portanța sa în contextul isto
riei naționale, al istoriei noa
stre moderne mai ales. Este și 
firesc dacă ne gîndim la inte
resul cu care întregul popor 
celebrează acest eveniment, cu 
care cercetează, dincolo de sen
timentul unei îndreptățite mîn- 
driî, direcțiile, faptele și ideile 
acestei mișcări; consecințele 
sale, fecunde în perspectiva 
devenirii noastre, actualitatea 
unor puncte de vedere, a unor 
aspirații. Artiștii au surprins 
esența acestui moment istoric, 
subliniind tocmai aspirația că
tre emancipare socială și națio
nală a poporului, greutățile, di
ficultățile pe care o națiune 
conștientă de sine le avea de 
înfruntat în calea constituirii și 
recunoașterii sale, lupta cu con
servatorismul și mentalitățile 
retrograde, intransigența unei 
întregi generații de revoluțio
nari, ce i-a împins nu rareori 
la sacrificiu. Așa și înțelegem 
Interesul artiștilor pentru figu
ra lui Nicolae Bălcescu, Avram 
Iancu, Gh, Magheru, pentru fi
gura atîtor femei ce s-au con
sacrat izbîndei revoluției, din
tre care am cita numai pe 
Ana Ipătescu. Interesant de ob
servat e și faptul câ majorita
tea artiștilor nu s-au oprit pro- 
priu-zis la o clasică portreti
zare, ci au dezvoltat ample com
poziții subliniind prin insolita 
dispunere spațială a personaje
lor, a detaliilor, o anume idee, 
o anume stare de spirit sau 
sentiment Ce] mai adesea au 
mizat pe un sistem al analogii
lor, al montajului de elemente, 
caracteristic graficii, au mizat 
deci pe metaforă și mai puțin 
pe discurs. Aceasta nu privește 
exclusiv încercarea de a sensi
biliza plastic o temă, de a o 
„poetiza" cu orice preț, cit mai 
mult de cea a comenta perso
nal, într-o viziune proprie, un 
eveniment de o covîrșitoare im
portanță și complexitate. De 
altfel una din caracteristicile 
acestei expoziții constă tocmai 
în marea diversitate de stiluri 
și viziuni pe care o etalează, în 
neacceptarea unor stereotipii 
stilistice de către artiști, în in
dividualizarea expresiei și me
sajului, în încercarea de a pri
vi cu proprii ochi istoria.

în pictură, mai ales în pictu
ră, expoziția reunește lucrări 
de o remarcabila ținută. Ne 
gîndim la compoziția „Pașop
tiștii" semnată de Virgil Alină* 
șan, ce impune nu numai prin 
rigoarea și subtilitatea construc
ției, ci și prin sobrul patetism, 
prin tensiunea interioară și gra
vitatea întregii imagini. Ne mai 
gîndim Ia lucrarea lui Ion Ni- 
codim, o încercare de definire 
spirituală a momentului, de 
evocare a sa într-un mai larg 
context european, La lucrarea

1848,

lui VasiJe Celnaare, ori Con
stantin Blendea concepute ca 
simbolice fresce ale revoluției în 
care se accentuează tocmai 
ideea continuității idealurilor 
revoluționare, pînă la desăvîr- 
șirea pe care a cunoscut-o în 
zilele noastre. O manieră dife
rită, apropiată de aceea a afi
șului, dar deosebit de sugestivă 
a utilizat Ion Bitzan și VI. Șe- 
tran în compoziții de mari di
mensiuni, în compoziții ce vi
zează prin pregnanța elementu
lui vizual, condiția manifestu
lui. Alți artiști evocă același 
moment, într-o cuprinzătoare 
viziune realistă, firește, nuan
țată de la autor la autor, în 
care impresionează laconismul 
și firescul limbajului, concen
trarea, lipsa oricărei artificia
lități stilistice. S-ar cuveni ci
tate aici lucrările lui Ion Pa
cea sau Viorel Mărgineanu, cu 
o lirică evocare a „împărăției" 
craiului munților. Avram Ian- 
cu, cele ale lui Traian Brădea- 
nu. Brăduț Covaliu, Ion Să- 
lișteanu ori C. Piliuță și Aurel 
Nedel. De asemenea, tinerii au 
prezentat, la pictură, lucrări 
notabile. Ne gîndim la Benone 
Șuvăilă, VI. Zamfirescu, Horia 
Aernea. la Gh. I. Anghel și al
ții încă, prezenți cu lucrări în 
care vigoarea și seriozitatea 
profesională se întîlnesc fericit 
cu adîncimea meditației asupra 
temei. Sculptura, în ciuda cî- 
torva prezențe prestigioase, care 
și-au onorat semnătura (George 
Apostu, Paul Vasilescu, Radu

Silvia, Iulia Oniță, iar dintre 
tineri Grigore Minea, Horia 
Flămînd), este5 și domeniul 
unde înregistrăm o mai ma
re monotonie, 
inventivități, a .___ ____
deosebite de comunicare. Abun
dă în acest domeniu portretul, 
iar compozițiile, cite sînt, ara
reori depășesc rigiditatea unor 
scheme și soluții monumentale 
factice, situate la limita minimei 
rezistențe.

Expoziția, în ansamblu, conți
ne, se-nțelege nivele diferite 
de realizare de la artist la ar
tist. Opțiunea publicului se 
poate manifesta pentru o lu
crare sau alta, pentru o anu
me modalitate sau viziune. Este 
însă mai important să remar
căm ținuta generală a acestei 
expoziții, pasiunea cu care ar
tiștii au îmbrățișat o asemenea 
temă, realizările, care la cota 
cea mai înaltă sînt elocvente 
pentru potențialitatea artiștilor 
noștri contemporani, pentru an
gajarea lor decisă în realizarea 
unei arte care să slujească idea
lurile poporului. N-ar fi lipsit’ 
de interes, ca în afara con
cursurilor pentru realizarea 
unor lucrări de artă monumen
tală, forurile interesate să ia 
în considerație și cele mai bune 
lucrări prezentate. !n asemenea 
ample expoziții tematice, ori- 
cînd susceptibile, prin calitățile 
lor specifice, de a deveni exce
lente monumente.

lipsa 
unei

unei 
forțe

C. R. CONSTANTINESCU Florin Niculin: „Bălcescu*

Teatrul „Ion Creangă** semă
na pînă nu de mult cu un bu
nic obosit, demodat și plictisit, 
care șoptea monoton nepoților 
istorioare vechi cu străvechi în
vățăminte. Șaptea (căscînd), fără 
să-i pese dacă ceea ce spune in
teresează astăzi, dacă folosește 
sau măcar dacă amuză. Iar pu
blicul de copii — evoluat și e- 
mancipat — asculta (tot căscînd) 
istorioarele dulci cu blindele în
vățăminte, minunîndu-se de oti
ta plicticoasă perseverență. A- 
cum, Teatrul „Creangă", deși n-a 
încetat complet să fie bunic, a- 
dică să prefere tot basmele, în
cearcă măcar să nu semene cu 
cel dinainte. Deci chiar dacă re
curge la povești, el caută să le 
spună, ori să le prezinte altfel, 
efortul de a se înnoi repertorial 
și spectacular fiind evident pen
tru oricine. Autori și realizatori, 
rar întîlniți pînă acum aici, co
laborează în acest final de sta
giune cu bune rezultate, căci ca
lificarea, aptitudinile lor sînt în 
afară de orice îndoială. Ca și do
rința unanimă de a prezenta ce
lor mici (ca vîrstă, nu ca pre
tenții) un teatru mai modern, 
mai potrivit interesului și chiar 
gustului lor. Excelent cunoscător 
în această privință, încercat și 
înzestrat autor pentru copii A- 
lecu Popovici revine după zece 
ani, cu asemenea aspirație, pe 
scena Teatrului „Creangă**. Ulti
ma sa lucrare scrisă pe adresa 
grădinițelor e fantezia muzicală 
intitulată (nostim — amestecat) 
„Scufița cu trei iezi", o îmbina
re spirituală a celor două bine
cunoscute basme. îmbinare de 
fapt a basmelor cu realitatea, in
vitație penUu copii de a merge 
pe firul știut al poveștii și a a- 
junge la o comedie nouă, nu 
atît de moralizatoare, cit amu-

zantă. Și in același timp neaș
teptată prin „demistificarea" pli
nă de haz a.personajelor, deve
nite astfel familiare, ba chiar 
„moderne**. Eroul „pozitiv*, 
Scufița roșie se salvează fiindcă 
e isteață, în orice caz întreprin
zătoare ca fetițele de astăzi, ie
dul mic scapă de lup fiindcă e 
curajos și, tot ca băieții de as
tăzi, știe judo. Eternul personaj 
„negativ", lupul, nu mai e în
fricoșător, ci îngrozitor de ana

la Anencov, „super-starul" spec
tacolului se află permanent în 
centrul atenției publicului său, 
care-o admiră strălucind în toa
te ipostazele: actrița, dansatoa
re, interpretă de muzică. Ion Ilie 
Ion, lupul cu o partitură plină 
de poante, gustate însă de pă
rinți e apreciat și de copii în 
noua postură, bine realizată de 
acest actor. Gh. Angheluță și 
Tudor Heica, iezii și vînătorii, 
cîntă cuplete cu degajarea unor

TEATRU ULTIMELE
V

• „Scufița cu trei iezi", de Alecu Popovici
• „Harapnicul fermecat", de Benedek Andras 

cronic, de prost și, de aceea, to
tal ridicol. Copiii din sală cola
borează cu mare îneîntare la re
novarea poveștii, antrenați de 
hazul ei permanent, de fantezia 
autorului la care sînt foarte 
bucuroși să-și dea concursul. în 
plus, Alecu Popovici și regizoa
rea Olimpia Arghir învață de 
pe acum publicul mărunțel cu 
convenția teatrală: spectacolul 
e realizat „la vedere", actorii se 
costumează în văzul tuturor, de
corurile se ridică și se coboară 
sub ochii publicului, avertizat și 
consultat mereu- O bună dispo
ziție instalată dintru început de 
regizoare e întreținută pe întreg 
parcursul de ea și de actori prin 
vervă și ritm. Obligați de legile 
musicalului interpreții joacă, dan
sează și cîntă spre delectarea co
piilor, dar parcă și a lor. Danie-

MA CULA TURA
TEORIILE

Și zeii dorm. Ar fi trăsătura 
ori starea care-i face accesibili 
muritorilor de rînd și care, 
după unele opinii, ar indica de
mocratizarea artei. De ce dar, 
atunci, aspiranții la condiția 
lor privilegiată n-ar căuta să 
le semene ?! Rubricile rezervate 
lor, (a nu fi confundate, 
cu rezervațiile) — 
tutelate cu nesfirșită 
goste și îngăduință de 
de primă importanță în 
română contemporană —, 
dau asigurări destul de 
vente asupra dorinței de somn 
a multor debutanți. Versuri mo- 
țăite. amorțite, firave care abia 
se fin drepte într-o atmosferă 
de seră căldicicâ și fără nici o 
adiere sint ..selectate" și publi
cate cu generozitate demnă de 
o cauză mai bună, in coloanele 
dedicate Poștei literare din di
versele noastre reviste. în două 
numere la rind ..Timpul liric* 
al unei stimate reviste moldave 
(Cronica) este ilustrat prin ver
sificări de duzină, lipsite de 
orice lirism. Barometrul pe 
care ar părea să-1 sugereze 
titlul poștei literare a revistei 
arată o temperatură lirică de 
tot scăzută chiar dacă alesul 
cintăreț (I. Canare) ne asigură 
in titlu că vrea ceva („poezia" 
intitulindu-se Vreau). îi facem 
desigur un serviciu dacă ii ci
tăm aceste imposibile rinduri : 
„Un trup avem în garderoba 
vulpii / De l-am uita sâ f:m 
numai copaci / Să locuim ale 
Luminii ulpii / Mireasmă-* de
părtării de ce taci ?". în afară 
de caligrafierea cu majuscula 
sanctității a luminii și de sua
va invocare a „miresmei de
părtării". versurile nu arată câ 
autorul a vrut cu adevărat alt
ceva decit să fie ales spre pu
blicare de titularul rubricii, 
poetul Nicolae Turtureanu. Do
rință ce a găsit înțelegere spre 
mulțumirea lui și lauda celui 
ce-1 prețuiește. Iată insă că in 
luna mai. cind singele e mai 
aprins. Timpul liric din aceeași 
revistă ieșeană pare să se în
călzească grație lui Mihai Grăj- 
deanu care, sub un titlu a că
rui banalitate nu-1 împiedică 
de a sugera o vagă aspirație 
metafizică (Dincolo de trupuri), 
ajunge la concluzia de o nou
tate ce nu mai poate fi pusă la 
îndoială că toți sintem muritori 
și că „dincolo de trupuri vom 
trece in uitare". Lucru ce ne 
amintește de emoționanta in
scripție de album „o pied că in 
calea uitării". Consecventă în 
aplicarea fermă și neabătută a 
criteriilor sale de selecție, re
vista. sau poate numai respon
sabilul rubricii. ni-I face cunos
cut intr-un număr următor și 
pe superiorul Dan Ciuche net 
deosebit de cei de pină acum : 
„Uitarea e-o apă sub ape as
cunse / Pe pietrele repezi din 
ape mai sunt / Și multă lumină

totuși, 
uneori 
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poezia 
ne 
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auzul e poate f Și umbra «a 
poate-mi apasă pe gură / Cu 
sete fierbintele țărm îl străbate 
/ In propria sete a mea să 
apună / Și-aici întunericul pa
re-a se-aprinde / Ca apele lingă 
izvor intirzie / Șj setea și-au
zul ce sunt le cu prinde / Vest- 
mintul culorii de floare pustie 
/ ■Adio acestui răgaz și adio / 
Areiora care sunt singure oarbe 
/ E-n sete și-o parte de munte, 
adio / Făpturii ce piatra din 
sete o soarbe (Inscripție la 
marginea unei alei). Reținem 
in orice caz câ autorul se fe
rește de afirmațiile categorice 
introducind ici-colo cite un 
„poate" sau „pare" (,3i multă 
lumină auzul e poate / Și um
bra sa poate-mi apasă pe gură". 
O singură nedumerire ar fi de 
formulat in legătură cu umbra 
care apasă : a cui sâ fie ea. a 
luminii, a auzului ?! ; „Și-aici 
întunericul pare-a se-aprinde" 
este un vers foarte frumos, de 
o mare plasticitate și ne mirăm 
că el n-a fost considerat demn 
de a fi publicat chiar pe pagina
I a revistei, așa cum iși dă

Două chestiuni sint importante 
aici (!) : aceea a girului sub 
care apar asemenea versif.cări 
total inconcludente. maculatură 
curată, și, desigur, intenția re
vistei de a se arata receptiva 
față de producțiile eventualelor 
talente. In legătură cu prima, 
putem spune că este păcat câ 
un unăr poet ca Nicolae Tur- 
tureanu. relativ cunoscut, iși a- 
sumă cu o asemenea exigență 
moleșită riscul de a gira ..scoa
terea in lume" a unor autori ce 
nu ne spun nimic. Nu vrem 
râul nimănui și, ca atare, nu-i 
dorim hii Nicolae Turturear.u 
un conflict aprig cu debutanții 
săi; dimpotrivă îi urâm să se 
bucure de simpatia acestora. 
Insă o simpatie obținută nu 
prin Îngăduință ci prin selecție 
riguroasă și exigentă, cum ii 
stă mai bine unui tinăr poet. 
El ar trebui să înțeleagă mai 
bine ca alții că nu se poate ieși 
din anonimat prin simpla pu
blicare și. uneori, nici măcar 
prin complicata „consacrare". 
Dacă mobilul trimiterii plicu- 

seama oricine că ar fi meritat).rilor spre generoasa „poștă a

Maculatura
Printre cele mai consistente 

surse de maculatură poetică 
mimetismul se înscrie în pri
mele rînduri. Sigur câ este ne
cesar a privi cu multă atenție 
pentru câ nu tot ce ni se pare 
a semăna cu o sursă „clasică" 
poate fi trecut cu ușurință in 
sacul mimetismului. Există 
„eminescianism" în versurile lui 
Dan Laurențiu sau ale Constan
ței Buzea. după cum la Nichita 
Stănescu se poate vorbi de 
„mecedonskiamsm" (atît în- ati
tudinea lirică cit și în instru
mentele ei). O primă constata
re i a învăța de Ia clasici poa
te să însemne la un moment 
dat într-o etapă a evoluției unui 
po°t, un mimetism pozitiv, o 
exersare mai mult sau mai pu
țin personală pe o claviatură 
dată. Mai sint apoi afinitățile 
structurale, coincidențele nu pot 
fi nici ele excluse. Râmîne Insa 
suficient loc pentru mimetismul 
epigonic, subaltern și dezagrea
bil. capabil să dea o imagine 
fa-sâ. disproporționată asupra 
cantității si diversității talente
lor. Cu un cuvint mai dur, fur
tul de idei nu este deloc ex
clus din discuție. Numai câ imi
tația de acest fel se recunoaște 
relativ ușor, în primul rînd 
prin recunoașterea ideii „îm
prumutate" și. apoi, prin dis
proporția flagrantă între valoa
rea ideii și inferioritatea mij
loacelor de expresie care o sus
țin în noua haină. Iată, de 
exemplu, Marin Sorescu a scris

excelentul poem „Trebuiau să 
poarte un nume" in care ideea, 
simplă și eficientă, n-ar putea 
fi „preluată" decît... tot de Ma
rin Sorescu (în care caz s-ar 
vorbi de autoimitare). Vasile 
Diaconescu nu e insa convins 
de asemenea lucru și ne pome
nim că „ideea" lui Marin So
rescu de a numi o realitate fi
zică. psihică și morală printr-un 
njme-simbo! (Eminescu) este 
transcrisă într-o poezie despre 
D. Cantemir (Astra, nr. 5 a.c.). 
Intenția lui V. Diaconescu este 
desigur onorabilă, însă nu și 
procedeul. Mai trebuie spus că 
în asemenea situații mijloacele 
originale fiind insuficiente, îm
prumutul nu izbutește decît cel 
mult să caricaturizeze în 
solemn o idee profundă.

O lectură mai atentă a ver
surilor din reviste ar putea duce 
la alcătuirea unui grafic îngri
jorător al împrumuturilor ce 
îngroașă artificial producția 
poetică si concură Ia existența 
fenomenului denumit maculatu
ră poetică.

Se poate împrumuta, cu sau 
fără idei, șl maniera. în acest 
caz este vorba de afectarea 
unui stil pe care proprietarul 
său l-a investit cu prestigiul 
talentului personal. Un aseme
nea mod poetic ce a găsit un 
larg ecou este acela al lui Ma
rin Sorescu. Altul, cu larg ecou 
și el, îi aparține lui Nichita 
Stănescu. Mulți însă au crezut 
și mai cred că pot atrage și a-

ton

redacției" e omenește explica
bil, publicarea mediocrității și 
maculaturii 
infinit mai 
unui masiv 
formare al

conține dezavantaje 
mari (sub forma 
atac la gustul în 
publicului) decit a- 

vantajul . unilateral oferit ^elui 
publicat fără să o merite. Dar 
despre omeneștile mobiluri ale 
jipposxur. s?-.e pe larg in a- 
ceeași revistă dramaturgul Paul 
Everac care descoperă chiar și 
o teorie : „Esoterismul ca apă- 
rare~. Despre ce este vorba ? 
Smit probabil și domnia sa de 
masiva producție de macula
tură. esoterică ori ba. Paul 
Everac privește chestiunea in 
aspectul ei sociologic și no
tează : „in această mare sca
matorie unde cuvintele alunecă 
pe jgheaburi incongruente, cu 
sensuri și rosturi schimbate, as- 
pirind sâ găsească undeva un 
subsol de taine pe care să-1 ex
plodeze cu strașnic forfot și cu
tremur. este o dorință perpetuă 
a ființei umane de a se dis
tinge. de a ieși din tagmă, de 
a rezista Ia primejdia unei inte
grări nivelatoare". Să lăsăm

la o parte expresia ușor negli
jentă („să explodeze cu strașnic 
forfot și cutremur" !) și sa re
ținem ideea că impostura și 
scamatoria ar exprima dorința 
perpetuă a ființei umane de a 
ieși din tagmă. Noi credeam că 
ființa umană și-a găsit și gă
sește și alte mijloace și forme 
de a nu se aliena, de a se afir
ma potrivit tendințelor, aspira
țiilor și înclinațiilor sale. Apoi 
ni se pare cam simplist să pu
nem oricare tentativă, și mai 
ales una bazată pe impostură 
și scamatorie, pe seama rezis
tenței față de „primejdia unei 
integrări nivelatoare". Așa se 
pot explica multe și nu numai 
în domeniul artistic. Lucrurile 
sînt ceva mai complicate măcar 
pentru că ar fi greu să distin
gem între esoterismul care, 
după opinia lui Paul Everac, 
„marchează, așadar, o tendință 
general-umană și dialectică", și 
acei esoterism ce nu-i altceva 
decit o haină a veleitarismului 
și imposturii. Teoria dramatur
gului Paul Everac ni se pare 
discutabilă și din alt punct de 
vedere. Supraproducția d© 'eso
terism ar fi, conform părerii 
sale, un fenomen care „decurge 
legic, dialectic, din marele efort 
de a democratiza cultura, de a 
face din ea un bun al maselor”. 
Iarăși trebuie să lăsăm la o 
parte faptul că mai înainte eso
terismul li părea dramaturgului 
„o* tendință general-umană“ și 
care, precizîndu-i mai riguros 
formele de manifestare, poate 
intr-adevăr să fie pus și 

seama aspirației individului

nu 
din

pe 
de

și modelele
supra lor o parte din prestigiul 
autorului Xecuvinlelor sau al 
volumului Oul și sfera. Cum ? 
Preluind, într-o subțire și in- 
inconsistentă substanță, anumi
te note specifice manierei și 
universului liric al lui N. Stă
nescu. între acestea, la loc de 
cinste se află joaca de-a ab
stracțiunile. dilemele sferei etc. 
Așa face chiar și un poet nu 
tocmai 
gănoiu. 
rul (nr 
«oarele 
corpuri 
corpurilor abstracte, 
sferă. Muzica sferelor.
tismul este mai mult decît su
părător iar voința de abstracti
zare nu obține nici un rezultat 
in asemenea versuri : „E de 
altfel, o sferă / abstractă, / ea 
nu poate fi atinsă / cu mina ! 
și nici cu piciorul / doar dacă 
în strădania noastră / de a in
venta asemenea corpuri / ab
stracte / putem scoate 
stractul țipăt:/ Ah, 
ra ! sfera !“. Nu 
nici un plan mai adine, liric, 
ci ne aflăm chiar la suprafața 
vorbelor nu fără înțeles (ar fi 
prea mult !) dar care nu-și pro
pun așa ceva. însușită superfi
cial. rhaniera poetului amintit 
se vede imitată cu efecte cari
caturale i „A nu fi ceva / să 
însemne că ești ? / Lipsa ochi
lor / te face să fii orb. / Se 
poate spune : / Cel care nu are 
/ este ? / Prezența ochilor / te 
face să nu fii orb. /Se poale

necunoscut ca Ion Dră- 
Un ciclu din Luceafă- 
17 a.c.) cuprinde urmă- 
titluri i Inventare de 
abstracte. Denigrarea 

A nu ii 
Mime-

/ ab- 
sfe- 

există

spune / cel care are / nu este? 
/ Dacă toate marginile mele 
/ sînt. / și dacă ele, existînd / 
se îndepărtează la / distanțe 
egale / de o Idee mamă, / a- 
vindu-le pe ele / și avînd-o pe 
Ea, / să nu fiu eu o sferă ?". 
Cine nu recunoaște aici o ver
sificare în maniera lui Nichita 
Stănescu ?! In ce privește ob
sesia sferei, se poate ca nici 
Iui Ion Drăgănoiu să nu-j pla
că sfera dogmatică însă ar fi 
fost cazul să ne-o spună el în
suși, fără mijloace superficial 
împrumutate. Nu de ermetism 
excesiv suferă asemenea ver
suri, ci de banalitate preten
țioasă.

Mimetismul este subaltern 
pentru că acoperă sau vrea să 
acopere lipsa ideilor cu insoli
tul manierei adoptate, nici ea 
cu rezultate egale în opera mo
delului. Pentru că mai trebuie 
observat, ca un fenomen mai 
general, că autorii inflației poe
tice uzează cu precădere de 
slăbiciunile modelelor. Nici un 
mode] nu-i lipsit de umbre și 
tocmai ele îi atrag pe epigoni. 
Ei se sjmt astfel atinși de a- 
ripa unui prestigiu străin. A- 
ceasta în cazul cînd împrumu
tul este conștient. Cînd nu... 
Tnsă, desigur, se pot fabrica teo
rii pentru toate situațiile și nu 
ne-am mira dacă una dintre ele 
ar pleda pentru mai intensa 
răspîndire a mimetismului epi
gonic I

a-?l conserva propria identitate. 
Insă între o asemenea aspirație 
și democratizarea culturii 
vedem o contradicție ci, 
contra, in principiu este vorba
despre faptul că accesul mase
lor la cultură. cantitativ și, 
mai ales, calitativ (educație, 
gust etc.) sporește posibilitățile 
de alegere diferențiată, întărin- 
du-se astfel tocmai șansele de 
păstrare a identității. Democra
tizarea culturii nu poate fi ac
ceptată ca o traducere vulgari
zatoare. de nivel mediu, acce
sibilă fără pretenții. Desigur 
că. practic, asemenea fenomene 
nu sint inexistente dar esența 
democratizării culturii nu poate 
fi dedusă din fenomenele ne
gative care pot însoți acest pro
ces dificil și îndelungat. Și 
dacă fenomenele negative care 
degradează înțelesul superior al 
democratizării culturii trebuie 
într-adevăr cunoscute și numite 
ni se pare nepotrivit să le ac
ceptăm ca pe o fatalitate, cu 
teoretică resemnare. „Esoteris- 
mul ca apărare" a ființei umane 
de integrarea nivelatoare poate 
fi o bună teorie dar cind citim 
„faptele” invocate spre a o sus
ține", distanța dintre teorie și 
fapte ne interzice apetitul spe
culativ.

Alți autori sînt de părere că 
invazia maculaturii literare ex
primă o tendință pozitivă ce 
ar consta anume în demitizarea 
actului de creație, altfel spus, 
în relevarea faptului că nu-i la 
mijloc nici 
atare, este 
să și poți, 
sau pur și 
calitatea prezumtivă 
fect ce sare în ochi 
fi spirite generoase și tolerante 
dar care, vorbind în numele de
mocrației, uită că democrația 
este și în problemele artei o 
chestiune de calitate. Este ade
vărat că Shakespeare a creat 
într-un spațiu artistic scăldat 
destul și de valuri de macula
tură dar într-un mod toarte 
democratic posteritatea îl re
ține pe Shakespeare. Noi nu 
sîntem de acord cu teza apără
rii în numele democrației cul
turale a imposturii și velei ța
rismului. Ni se pare o teză sim
plistă și cu efecte negative, co- 
rozive. chiar asupra procesului 
de democratizare a culturii. Iar 
datoria criticului și artistului 
constă nu în consacrarea prin 
diverse speculații, unele mai 
frumoase decît altele, a feno
menelor negative ci în asuma
rea riscurilor pe care le implică 
susținuta acțiune de asanare a 
cimpului invadat de maculatură. 
Firește că nu excludem din 
mijloacele unei astfel de acțiuni 
diversitatea de stiluri. Oamenii 
cu simțul umorului n-au de ce 
să și-1 piardă într-o asemenea 
împrejurare. Numai să-1 aibă.

o „vrăjitorie” și, ca 
suficient 
Cei care
simplu

să vrei ca 
exagerează 
inventează 

a unui de
se arată a

artiști de varietăți. Manea Ena- 
che, sufleorul, își interpretează 
partitura cu vioiciune și apetit 
comic, Nicolae Siinion cu obiș
nuita sa finețe, Val. Lefescu cu 
dezinvoltură, Luiza Radu Ma
rinescu, Natalia Lefescu cu con
știinciozitate. Multilateral inspi
rat, Geo Dumitriu e în acest ve
sel spectacol un bun interpret, 
instrumentist, compozitor și diri
jor al orchestrei Gama.

Ultimul basm al actualei sta
giuni, pus în scenă la Teatrul 
„Creangă**, semnat de un actor, 
regizor și totodată J.____
maghiar, Benedek Andras 
intitulat mai năstrușnic în 
ma versiune — „Un bici, 
draci și împăratul". Pînă la 
mă, dracii și împăratul au 
izgoniți din titlu și a rămas „Ha
rapnicul fermecat" o poveste cu 
iz folcloric, despre împăratul 

‘subjugat de frumusețea unei a- 
prige vrăjitoare complice a ce
lor trei diavoli ce vor să stăpî- 
nească și să obijduiască norodul. 
Fata împăratului, frumoasă și 
bună, e logodită cu un plugar 
viteaz care-o va cîștiga de soție, 
și bineînțeles, împărăția biruind 
maștera vrăjitoare și pe talpa ia
dului. Dreptatea și adevărul nu 
biruie însă datorită numai voini
cului, singur, ci a curajului tu- 
turoi oamenilor de bine. Ideea 
aceasta, a solidarității celor din 
jur cu Făt Frumos, altădată fac
totum în poveste, este intere
santă, dar cred că singura intere
santă. Basmul e lung, stufos, nu 
prea excelează ca poezie și apr o a- ”■ 
pe deloc ca umor. Lipsit fiind 
de aceste obligatorii elemente 
(obligatoriu măcar unul din ele) 
regizorul spectacolului, Mihai 
Dirniu. s-a văzut obligat să #u- 
plinească totul prin mișcare, rea
lizată, e drept, cu multă price
pere. Scenografa Florica Mălu- 
reanu, la rîndul ei, a construit 
un practicabil ingenios, care a a- 
jutat mult cursivitatea reprezentă
rii deci a desfășurării acțiunii. 
Tot, ea a desenat și se pare că a 
lucrat costumele încărcate de 
fantezie, de culoare, costume 
cum rar se pot închipui chiar în
tr-o poveste. Cu siguranță copiii 
(cei mai mărișori, însă, basmul 
fiind destinat vîrstei de 10—12 
ani) își vor aminti multă vreme 
de un împărat caraghios, dr o 
vrăjitoare cumplită, de niște 
draci împielițați, de un inimos 
încurcă-lume, datorită costume
lor din acel spectacol. E adevă
rat, Florica Mălureanu a aglo
merat uneori detaliile, alteori s-a 
repetat ca idee, dar poate toc
mai de aceea costumele ei ră- 
mîn atît de vii în memorie. 
Ceea ce e desigur un merit, la 
care se adaugă, cum spuneam, 
mișcarea întregii reprezenta- 

bine condusă regizo- 
din păcate nu totdeauna

dramaturg 
era 

pri- 
trei
ur- 
fost
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M. COSTEA

fd, 
ral, 
însoțită de o interpretare actori
cească nuanțată. De pildă, Flo
rina Luican, vrăjitoarea, și-a în
ceput bine rolul, dar a continuat 
mereu pe aceeași coardă, grotesc 
malefică. Interpret# au jucat cu 
toții „în forță , chiar monoton, 
în forță. Cea mai inspirată ca 
diversitate în ioc a fost Cenove- 
va Preda, urmată de Jeanine Sta- 
varache, actriță multiplu dotată, 
ambele punînd cîteva accente 
deosebite, oportune în momente- 
le-cheie ale spectacolului. Restul 
actorilor au evoluat așadar uni
form, izbutind — cu toate aces
tea — să lase impresia unei e- 
chipe închegate, care a dorit să 
servească cu, zel realizarea unui 
spectacol antrenant, ieșit din co
mun. Dacă acest zel ar fi fost 
numai puțin domolit, reprezen
tația n-ar fi părut zgomotoasă 
și toată lumea ar fi avut de cîș- 
tigat. Poate insă că atunci, prin 
contrast, muzica lui Florentin 
Delmar n-ar mai fi teșit în evi
dență, ceea ce ar fi fost, desigur, 
o nedreptate I

VIORICA TANASESCU

AICI ZORILE SINT DIN NOU 
LINIȘTITE . Capito] (orele »; 
12.30: 16; 19.30).

O ZI MAI LUNGA DECIT UN 
AN . Central (orele 9.15; 11.30; 
13.45; 16; 18,15; 30.30).

SIMON TEMPLAR INTERVINE ; 
Sala Palatului (orele 17,15: 20,15),
București (orele 9; 11,15; 13,30;
16.15; 18,45; 21). Stadionul Dinamo 
(ora 20.30), Arenele Romane (ora

13.45, 16.15; 18 45; 21,15). Grădina 
Festival (ora 20,15).

ULTIMUL CARTUȘ t Patria 
(orele 10: 12,30;’ 16; 18.30; 21>,
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30;

20.1a), Grădina București (ora
20,15).

FLUTURII SINT LIBERI î Scala
(orele 9: 11,15; 13.45: 16,15; 18.45:
21,15). Festival (orele 9; 11.30:

16: 18,30; 21), Favorit (orele 2,15;
11,30; 13.45: 16; 18,15: 20,30), Gră
dina Luceafărul (ora 20,15).

SLIBERAREA (seriile IV—V) : 
Lumina (orele 9: 12.30; 16: 19.30).

ROND DE NOAPTE : Excelsior 
(orele 9: 11.15: 13.30: lfi; 18.15: 
20 30), Melodia (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20.45), Modern
(orele 8,45; 11.15: 13,30: 16; 18.30; 
21), Grădina Modern (ora 20,15), 
Grădina Capitol (ora 20).

AVENTURILE LUI BABUSCA î 
Doina (orele 11,15: 13.15; 15,30; 18; 
20,15), La ora 9.45 program de 
desene animate pentru copii : 
Floreasca (orele 15,30; 18: 20,15).

COPIII CĂPITANULUI GRANT: 
Grivita (orele 9: 11,15: 13,30: 16; 
18,15; 20,30), Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,15; 20,30), Tomls (ore
le 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20.30). 
Grădina Tomis (ora 20.15).

AMINTIRI DIN COPILĂRIE : 
Timpuri No! (orele 9—20.15 în con
tinuare).

FATA BATRTNA î înfrățirea 
(orele 15,30; 18: 20,15)

HOMOLKA $! PORTOFELUL î 
Unirea (orele 15,30; 18; 20,30), Gră

Giulești : COMEDIE CU OLTENI 
— ora 20; Studioul de Teatru al 
I.A.T.C. : VILEGIATURISTIl — 
ora 20; Ansamblul „Rapsodia 
Română" : MELEAGURI FERME
CATE — ora 18.30; Circul „Glo
bes" : ARENA ’73 (SPECTACOL 
INTERNAȚIONAL) — ora 19,30.

dina Unirea (ora 20,15).
PE ARIPILE VÎNTULUI » Ru- 

eești (orele 9; 14; 18,30). Aurora 
torele 10; 14,30; 19), Grădina Bu- 
zești (ora 20). Grădina Aurora 
(ora 20),

CIPR1AN PORUMBESCU : Lira 
(orele 15.30; 19). Grădina Lira 
(ora 20).

CE SE TNTÎMPLA, DOCTORE 1 
Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15: 20,30).

CEAȚA i Drumul Sării (orele 
15.30: 18; 20,15).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI : 
Bucegi (orele 15,30: 19). Grădina 
Bucegi (ora 20,15).

DRUM ÎN PENUMBRA 5 G1u- 
Iești (orele 15,30; 18; 20,15).

SOLARIS î Cotroceni (orele 
15.30: 19).

NICI UN MINUT DE PLICTI
SEALA : Ferentari (orele 15,30; 
18. 20.15).

CÎND LEGENDELE MOR : Vol
ga (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15), Flamura (orele 9; 11,15; 
13 30; 16; 18,15; 20,30).

OMUL NU E SINGUR 5 Crîngași 
(orele 15.30: 18; 20,15),

TARA SĂLBATICA i Pacea (o- 
rele 15 45: 18; 20,15).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL t 
Ponular (orele 15,30: 18; 20.15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : Viitorul (orele 15,30: 19).

VERONTCA : Munca (orele 16: 
18; 20), Rahova (orele 16; 18; 20).

Opera Română : TRUBADURUL 
— ora 19 30; Teatrul de Operetă : 
LA CALUL BALAN — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragiaie” 
(Sala Comedia) : TREI FRAȚI GE
MENI VENEȚIENI - ora 20; (Sala 
Studio) • PRIZONIERUL DIN 
MANHATTAN — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza BuLandra" (Schitu 
Măgureanu) ; JOC DE PISICI — 
ora 20: (Sala Studio) : PUTEREA 
ȘI ADEVĂRUL — ora 20; Teatrul 

JOI, 14 IUNIE 1973 
PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba franceză. 
Lecția » 59-a. 9,30 Prietenii lui

Așchiuță — emisiune pentru pre
școlari. 10,00 Telex. 10.05 Publici
tate. 10,15 Avanpremieră. 10,20 
Steaua polară. Emisiune de orien
tare școlară și profesională. 10,50 
Romanțe, canțonete și melodii dis
tractive. 11,05 în cronica ta, țară. 
Emisiune de versuri revoluționare 
și patriotice. 11,15 Telecinemateca. 
„Gustul mierii". 13,00 Telejurnal. 
16,00—17,00 Teleșcoală. 17,30 Arta 
plastică. 17.45 Muzică populară. In 
jurul orei 18, transmisiune directă 
de la Palatul Consiliului de Stat ; 
Ceremonia semnării Declarației 
Solemne a Republicii Socialiste 
România și Republicii Volta Su
perioară. 18,00 Emisiune în limba 
maghiară 19.20 1001 de seri. 19..30 
Telejurnal. 20.00 Cintecul sâptămi- 
nii : „În țara din Carpați" de Ște
fan Kardoș. Seară pentru tineret. 
20.05 Ecourile lui „Răsună valea" 
în Cîmpia Dunării. 20,13 Indiscreții 
în sălile de examene. 20,23 Ritmuri 
tinerești — program de muzică u- 
șoarâ. 20.35 Recunoașteți câ nu vă 
place ? 20.40 Drumeția ? Nimic mai 
simplu ’ — rubrică de turism. 20.53 
„Patriei^— versul și împlinirile

noastre". 21,05 Lecția de patriotism 
a_ generației pașoptiste. 21.23 Piatra 
Neamț — capitala teatrului gene
rației noastre. 21.35 Veniți cu noi 
pe stadion ! 21.50 Ateneul tinere
tului — program artistic 22,00 24 
de ore. Din țările socialiste. 22.40 
Lumea de mîine. Revoluție în bio
logie. Participă prof. dr. docent 
Ioan Moraru și prof. dr. Claude 
Nicolau.

PROGRAMUL II

17,30 Agenda. 17.40 Pagini muzi
cale de mare popularitate. 18.10 
Municipalitatea răspunde bucu- 
reștear.ului. 18,30 Film serial pen
tru tineret „Tunelul timpului". F- 
pisodul „Ultima patrulă". 19.20 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 
Concertul orchestrei de Studio a 
R.adioteleviziunîi dirijor Carol 
Litvin. 21.30 Roman foileton „Fe
meia in alb" (ultimul episod). 
22.20 Parada vedetelor cu : Sacba 
Di este!. Lili Ivanova. Domenico 
Modusfno, surorile Kessler, Andy 
William.
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TELEGRAME
HABIB BOURGUIBA. președintele Republicii Tunisiene, a 

trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, următoa
rea telegramă :

Am fost deosebit de impresionat de mesajul de felicitări, pe 
care Excelența Voastră a binevoit să mi-1 adreseze cu ocazia 
sărbătorii naționale. Vă mulțumesc foarte călduros pentru mesaj 
și vă adresez urările mele cordiale pentru fericirea Dumneavoas
tră personală și pentru prosperitatea și bunăstarea poporului 
român prieten.

RECTOR J. CAMPORA, președintele Națiunii Argentiniene 
a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România, următoarea 
telegramă :

Vă mulțumesc mult pentru amabilele dumneavoastră felici
tări adresate cu prilejul sărbătorii naționale.

Exprim, la rîndul meu. cele mai bune urări de prosperitate 
pentru Excelența Voastră și nobilul dumneavoastră popor.

XXVIII 0 etapă ca multe altele

Dinamo privește spre titlu

peste ..umbra" Universității Cluj

MARGINALII LA TURNEUL U.E.F.A.’ 73 M

Primirea la Consiliul de Miniștri a delegațiilor 
participante la Conferința internațională 

a tineretului cooperatist
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri, Virgil Trofin, a primit, 
miercuri dimineață, delegațiile 
participante la cea de-a doua 
Conferință internațională a ti
neretului cooperatist — reuni
une care s-a desfășurat recent 
la Sinaia.

La primire, care a decurg in 
tr-o atmosferă cordială, priete
nească, au participat Aldea Mi
litant, ministru-secretar de stat 
la Ministerul Agriculturii. In- 
d'Htriel Alimentare și Apelor, 
președintele Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro 
ducție, Dumitru Bejan, prese 
dintele Centrocoop, Ion Traian 
Ștefănescu. prim-secretar *1 C.C. 
al U.T.C.. ministru pentru pro
blemele tineretului.

A fost de față Raymond Louis, 
reprezentantul Organizației In 
ternaționale a Muncii, care * 
participat la conferință.

Tn cadrul Întrevederii, Ru
ssell Muriell, secretară cu pro
blemele femeilor si tineretului 
din cadrul A C.I., a transmis. !n 
numele Alianței Cooperatiste

Internaționale și a participar-țl- 
lor la Conferință, calde mulțu
miri președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialist* 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, guvernului român, 
pentru găzduirea acestei mani
festări în România, pentru con
dițiile excelente create desfășu
rării lucrărilor conferinței. De 
asemenea, delegați din Franța. 
Italia, Anglia, Nigeria, UJL^-S. 
șl Austria și-au exprimat satis
facția si mulțumirea pentru po
sibilitatea de a cunoaște preocu
pările tineretului din România, 
de stringerea legăturilor priete
nești cu organizațiile sale.

în cursul discuției cu nartirf- 
nanții ia conferință, tovarășa! 
Virgil Trofin a mulțumi* pentru 
sentimentele exprimate de ei U 
adresa țării noastre, șefului sta
tului și guvernului român si • 
urat reprezentanților tineretului 
cooperatist succes In activitate» 
organizațiilor lor închinată lup
tei pentru pace «t D*ogr*s in 
lume, pentru Înțelegere și cola
borare între popoare.

Nu regret că «m preferat să stau cu 
urechea U tranzistor și cu ochii la micul 
ecran, deck să văd cuplajul de pe sta
dionul August". La Cluj avea loc un 
fel de derbi, care urma să clarifice două 
probleme : dacă Dinamo mai are șanse in 
cursa pentru titlu, și dacă „U“ va putea 
să evadeze in ceasul al doisprezecelea de 
pe locul 15, dind de înțeles, altor surate, 
că ora socotelilor finale, pentru zona 
tristeții, n-a sunat. Dar lucrurile au fost 
mult mai simple, decît ne așteptam. Di- 
na mov iști i, ambițioși și cu un joc precis, 
calculat — beneficiind, de această dată, 
și de aportul lui Dinu — au învins o 
echipă ce părea o umbră destrămată a 
unei divizionare A. Succesul oaspeților 
n-a fost pus sub semnul întrebării, decît, 
oarecum. in prima treime a partidei, 
cind localnicii au 'declanșat cîteva ac
țiuni periculoase spre careul adversari
lor. Dar, după ce Uifâleanu ratează două 
ocazii magnifice, degringolada intervine, 
«e accentuează treptat și pină să dere
gleze complet mecanismul, ?i așa obosit, 
al echipei universitare nu mai era decît 
un pas. Radu N'unweiller deschide seria 
celor 5 goluri, marcind primul. în min. 
42. moment in care soarta jocului este 
ca si pecetluită. In loc să se zbată, să 
iasă la țărmul ce anunță fericirea. 
„V Cluj s-a scufundat total. Rar am 
văzut teama) clujean. mai lipsit de 
voială, de vlagă si de pretenții ca in acest 
meci. Fără discuție, modul cum au evo
luat nu ni-i recomand! pe studenții clu- 
jcai decît ca o echipă mediocră din divi
na secuadă. Dacă am fi încercat să îu-

semnăm greșelile, mai ales pasele la 
adversar, nici n-am fi putut ține o soco
teală clară, așa într-o măsură au abun
dat și s-au succedat de la o secundă ia 
alta. însuși internaționalul Anca mi-a 
tost greu să-l recunosc după jocul atît de 
incilcit, de haotic ca, de altfel, al întregii 
echipe. După cîte sîntem informați unii 
coechipieri au susținut examene, au luat 
note de 10, ceea ce e foarte bine. La exa
menul public, de ieri, însă, indiscutabil, 
nici unul nu a luat o notă de trecere. De 
fapt echipa clujeană arată exact cum își 
doresc diriguitorii clubului și ai sportu
lui din marele centtu care este Clujul, 
asa cum trebuie să arate o echipă în a 
cărei viață internă se petrec lucruri 
grave. De cîteva etape, antrenorul Ștefan 
Onisie a fost înlăturat de la cîrma echi
pei. conducerea tehnică fiind preluată de 
doi doctori și un jurist. Și în jocul echi
pei, in rezultatele pe care Ie obține se 
vede. Cu această observație, nu putem să 
nu ne arătăm entuziasmul față de cursa 
spectaculoasă pe care a dezlănțuit-o Di
namo, acum spre final, pentru cucerirea 
titlului. Tn meciul de ieri și-a rotunjit, 
frumos golaverajul — pentru orice even
tualitate — evident favorizată de lipsa de 
angajament și ambiție a clujenilor, de 
indolența lor devenită proverbială. și 
dacă avem în vedere că după încheierea 
campionatului, cînd ce știe totul, ei mai 
au de susținut o 
tul să calculeze, 
stanțele care ne 
afirmăm că sînt 
eem, ai soarfei !

restanță, ce Ie dă drep- 
în tihnă, avem circum- 
dau șj nouă dreptul să 
niște privilegiați, să zi- 
Nu știm în ce măsură

vor fi de acord oltenii să lase să le scape 
o ocazie unică de a aduce titlul în Bă
nie. Ei au greșit enorm cînd, după victo
ria cu 6—2, de la București, in fața echi
pei S.teaua, s-au apucat să serbeze titlul, 
de-o manieră ce i-a împiedicat să dea un 
randament maxim în meciul cu Steagul 
roșu. Poate că aici o vină serioasă poartă 
și mentorii echipei care, prea înfierbîn- 
tați de un succes, au uitat că în această 
dispută finală pot veni și înfrîngeri 
neașteptate...

Tn restul etapei — rezultate previzibile. 
S.C. Bacău și F.C. Argeș rămîn, în con
tinuare, virtuale candidate să ne repre
zinte in „Cupa UEFA“. Merită mențio
nată, la pozitiv, ascensiunea, sigura, de 
ultimă oră. a echipelor pîndite de spec
trul „lanternei roșii" : F.C. Constanța 
continuă să fie agresivă și intransigentă 
cu echipele venite, în acest sezon, pe li
toral, 
scoruri 
prima 
..marea 
16. Dar 
dențiî 
pe treapta salvării, adică pe locul 14. Nu 
avem, desigur, în aceste calcule ale pro
babilităților, eventuala modificare a struc
turii diviziilor, respectiv sporirea numă
rului de echipe la 18. Pentru că și în a- 
eest caz, supraviețuirea în prima divizie 
este condiționată, pentru ultimele două 
clasate, de trecerea printr-un baraj cu 
„furci caudine".

pe care Ie „execută" numai ta 
mari. Sportul studențesc a atins 
oară, după zeci de săptămîni. 
performanță" de a părăsi locul 
este, însă, greu de crezut că stu- 
bucureșteni vor mai putea urca

Echlpa noastră a avut, cum 
spuneam și în. relatarea tre
cută, o comportare derutantă, 
contradictorie. Nici organizato
rii, nici șansa, și de ce să n-o 
spunem, uneori nici arbitrii 
n-au fost îngăduitori cu echipa 
noastră. Dar aceste lucruri se 
puteau prevedea dinainte. E- 
chipa Italiei, cu stilul de joc 
standard al „azzurilor" ne-a 
luat-o înainte. Aceasta e situa
ția și ea nu reprezintă o dramă. 
Insatisfacția noastră poate fi 
desigur mare și ea este astfel, 
dar trebuie temperată de o pri
vire mai rece ferită de ten
siunea competiției. Turneul 
U.E.FA. e o confruntare de an
vergură pe care e frumos s-o 
ciștigi, dar care oricum repre
zintă un cîștig de experiență. 
Ea este, mai presus de rezul
tat, o confruntare de mentali
tăți, orientări, stiluri. Au pu
tut fi văzute aici atît echipele 
nordice, adeptele cunoscute ale 
unui joc în forță, cît și echi
pele din ce în ce mai puține 
care nu pun în prim plan bătă
lia oarbă pentru rezultat, ci în
țeleg fotbalul și ca pe un pri
lej de eleganță și frumusețe. 
Este îmbucurător că între e- 
chipele participante. cea a 
României a făcut din acest 
punct de vedere o avantajoasă 
figură aparte. Față de jocul 
metodic și avîntat al vest-ger- 
manilor, față de dura partici
pare la joc a belgienilor, față 
de angajamentul fără menaja
mente al elvețienilor și norve
gienilor, față de atleticul, teh-

V. CABULEA

Conferință de presă in legătură 
cu Festivalul mondial al tineretului

CLASAMENT DIAGRAMA ETAPEI (min. 8), Mărcu-lescu (min. 49) 
și, respectiv Stoker (min. 22) au 
fixat scorul întîlnirii.

Ambasada Republicii Demo
crate Germane la București a 
organizat, miercuri, o conferința 
de presă în legătură cu cea de-a 
X-a ediție a Festivalului mon
dial al tineretului și studenților, 
ce va avea loc la Berlin, între 
28 Iulie și 5 august.

însărcinatul cu’afaceri ad In
terim al acestei țări, Hellmut

Klugl, a vorbit desore progra
mul manifestării, care, sub gene
ricul „Pentru solidaritate antf- 
imperiallstă. pentru sare si prie
tenie®. va reuni reprezentanți *- 
organizațiilor de tineret dir.
de țări de pe toate continentele, 
precum și despre modo! în cere 
tineretul dte R-D. Germană în
tâmpină apropiata! festival

r. Croieva a 14 i s »— n st
n j w » rr. n r. U 4 • 44—3» M
C-FJL CMJ r u a i xi—» »
F.C. ArțM a n t t c—a xi
S.C Bacău a u t > »—» n
SUasa 3 9 11 » Xfr-3 a
St. roșa a i» t ii m—n rr
Jiul a ii s n »—• ts
Fetrotel a 9 9 a n—a r.
BAF-d
FX. Ciimai

axat x»~ a a 
a 9 c ii d—s a

C*J4- Beșn» a t a a »-a a
V-TJU a t n a zi—* »

a n x u m—« a
a*nU XB -49 a

JW CMJ » i i u xt—a a

Univ. Craiova — C.S.M. Re
șița 2—0 (0—0). Oblemenco’ și-a 
făcut ca de obicei datoria, „sem- 
rînd* victoria, prin golurile 
marcate te minutele 53 și 81.

A^.A. Tg. Mureș — Rapid 
1—1 (1—0. Rezultat echitabil 
Au înscris i Caniaro (min. 15), 
respectiv Marin Stellan

S-G Bacău — Steagul 
—• Băluțâ (min.

(min.

„U“ Cluj — Dinamo 1—3 
(0—1). Dinamo a punctat prin 
Radu Nunweiller (min. 42), Du- 
mitrache (min. 49) și Lucescu 
(min. 62, 70 și 73). Golul de o- 
noare al clujenilor a fost mar
cat de Uifăleanu (min. 81).

Sportul studențesc — Petro
lul 2—1 (1—0). Autorii goluri
lor » Lucaci (min. 45) și Mol- 
doveanu (min. 70) — pentru 
bucureșteni ; Moldovan (min. 
80) — pentru ploieșteni.

F.C. Constanța — Jiul 3—1 
(2—1). Turcu (min. 1), Caraman

F.C. Argeș — C.F.R. Cluj 
3—2 (2—0). Piteștenii au
condus cu 3—0, dar în finalul 
întîlnirii au depus eforturi pen
tru a nu fi egalați. Au marcat t 
Roșu (min. 35 și 41). Marian 
Popescu (min. 49) — pentru 
gazde ; Adam (min. 72) și Cojo- 
caru (min.. 80) — Dentru oaspeți.

Steaua — U.T.A. 2—2 (1—6).
Au înscris î Tătarii și Ion Ion 
pentru bucureșteni. Sima și 
Pojoni pentru arădeni.

CLASAMENTUL

oamenii potriviți pentru asta". 
Victoria s-ar datora, așadar, 
unei aplicări corecte a unui stil 
de joc care e cel românesc. 
Ceea ce presupune, de la în
ceput, superioritatea acestei ma
niere de joc. Acest stil l-a făcut 
vizibil în momentele sale bune 
și echipa de juniori a Româ
niei. Dar se simte nevoia ea 
jucătorii români să fie con- 

lul, de 
ca fi de 
Din împe- 
nordic cu

simte nevoia 
români să fie 

știenți -de existența 
superioritatea lui 
insuficiențele Iui. 
recherea stilului 
cel românesc, Covaci a compus 
o manieră de joc care a condus 
la victorie, susține Haller. Și 
dacă-i dăm dreptate nu putem 
să ignorăm ceea ce se poate re- 
ține din jocul olandezilor, bel
gienilor, englezilor etc. Spiritul 
de competiție este, la jucătorii 
români, intermitent. Proba au 
făcut-o la Massa și Carrara și 
juniorii noștri. Este ceea ce, in 
ciuda calităților lor, îi face 
vulnerabili. Iată și părerile cî- 
torva membri ai delegației ro
mâne, pe care le-am ” " ' 
după ratarea calificării 
la Forte dei Marmi : 
lexandrescu, secretar 
derației române de 
care a însoțit echipa în 
turneu : „Din punct de 
organizatoric turneul a fost ire
proșabil. De remarcat stadioa
nele cochete, cu gazon excelent. 
Seria în care a jucat România 
a fost o serie în care s-au evi
dențiat două stiluri diferite : cel 
nordic al Germaniei federale și 
al Norvegiei cu accent pe jocul

0 CONFRUNTARE
DE PERSPECTIVĂ

solicitat 
noastre. 

Ion A- 
al Fe- 

fotbal, 
acest 

vedere

• MIERCURI DUPA-A.MTA-
ZĂ. George Macovescu. minis
trul afacerilor externe, a pri
mit pe Kwame Yeboah Boafo, 
noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Gha
na în Republica Socialistă Ro
mânia. in legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor sale de 
acreditare.

• DELEGAȚIA parlamentară 
îndonezîană, condusă de Domo 
Pranoto, vicepreședintele Parla
mentului, a făcut, miercuri di-

mineața- o vizită în județul 
Constanța. Oaspeți: au vizitat 
Cooperativa agricolă de produc
ție din Palazu Mare, precum și 
stațiuni de pe litoralul Mării 
Negre. Consiliul p-oțxilar jude
țean Constanta a oferit un prim 
în onoarea parlamestarCcr te- 
donezieni.

♦
Seara, ambasadorul Republici! 

Indonezia la București, Mursa 
lin Daeng Mamar.gur.g. a oferit 
o recepție în cinstea delegație: 
parlamentare indoneziene.

PLOIEȘTI
9

închiderea anului de pregătire
pentru apărarea patriei

MANIFESTARE CE 13 000 
DE PARTICIPANT!

GOLGETERILOR
19 goluri : Oblemenco (U- 

niv. Craiova)
13 goluri ; Roznai (Jiul), 

Pescarii (Steagul roșu) și Du- 
mitrache (Dinamo).

12 goluri : Roșu (F.C. Ar
geș).

ETAPA VIITOARE
(17 iunie)

CRONICA
Delegația Uniunii Tineretu

lui Comunist Leninist din 
Uniunea Sovietică, partici
pantă la Seminarul bilateral 
organizat împreună cu Uni
unea Tineretului Comunist, 
pe probleme ale tineretului 
muncitoresc, a vizitat ieri 
Combinatul petrochimic Brazi 
cu care prilej s-a întîlnit și a 
purtat discuții cu membri ai 
Comitetului U.T.C. pe com
binat. activiști ai U.T.C., cu 
reprezentanți ai organizației 
de partid si sindicat.

Seara, delegația a partici
pat la o întilnire prieteneasca

U. T. C.
cu tineri din municipiu] Plo
iești. Oaspeții sovietici au fost 
salutați de tovarășul Voioea 
Coriolan. membru al Birou
lui C.C al U.T.C„ prim secre
tar al Comitetului iudețeaa 
Prahova al U.T.CL. si de se
cretarul comitetului U.T.C. de 
la Combinatul petrochimie 
Brazi. Din partea delegației 
sovietice a luat ruvîntu! Pa
vel Ienatolia. prim secretar 
al Organizației Regionale 
Carpatice al U.T.C.L. din 
R.S.S. Ucraineană. întilnires 
s-a desfășurat îutr-o atmos
fera caldă, tovărășească.

Concursuri de admitere
LICEUL AGRICOL FUNDULEA — JUDEȚUL ILFOV

ANUNȚA UN CONCURS DE ADMITERE

tn anul I. curs «e zi, pentru anul școlar 1^3 W4. la spe
cialitatea agronomie.

. La concurs se pot prezenta candidați din localitățile ru-
* rale, absolvenți ai clasei a Vin-a a școlii generale, in virată 

de 17 ani împliniți in anul 1973.
Examenul va începe ta data de 22 Iunie 1973 si va consta 

din probe scrise și orale la limba română sau științe biolo
gice (la alegere) și matematică, din materia claselor V—VIU 
a școlii generale, fiind precedat și de o examinare medicală 

l cil 1—3 zile înaintea primei probe scrise.
înscrierile pentru concurs se tac pină la 20 _ iunie 1973 

la secretariatul liceului, pe baza unei cereri sense, la care 
se anexează următoarele acte :

• certificat de naștere in original și in copie nelegalizată:
• adeverință de promovare a clasei a VIIl-a a școlii ge

nerale :
• fișa medicală, eliberată de spital sau policlinica :
• buletin de analiza singelui și rezultatul examenului 

radiologie pulmonar, efectuat cu cel mult 3 luni înainte 
de concurs :

• aviz epidemiologie și fișa cu vaccinările ;
• dovadă din partea unui C.A.P. sau I.A.S. că este de 

acord cu încheierea contractului de școlarizare pe du
rata celor 4 ani de studii.

Absolvenții liceului agricol vor fi repartizați numai la uni
tățile agricole din Județele Ilfov și Dîmbovița, unități cu 
care au avut încheiate contractele de școlarizare.

1 Informații la secretariatul șoolii, zilnic, intre orele 
7.30—15,30.

Undeva, apreaoe de Ploiești, 
pe cfanpul verde, tetins d? la 
Streinic a avut loc, duminică 
toată ziua, o manifestare puțin 
obișnuită • peste 13 000 de tineri, 
din municipiul Ploiești și așe
zările învecinate, s-au adunat, 
aid, «ă participe la manifestă
rile prilejuite de închiderea a- 
nului de oregătire pentru 
apărarea patriei Dispuși într-un 
uriaș careu, cei circa 13 000 de 
tineri, fete si băieți, care parti
cipă la activitatea de pregătire 
pentru aoărarea patriei, alt a- 
sisut la început, la festivitatea 
d- premiere a centrelor care 
»-au evidențiat în acest an. T^ 
varâșul Coriolan Voirea, orim 
«eeretar al Comitetului județean 
Prahova a! U.T.C, a laminat 
drapelul de centru fruntaș, di- 
pimne. i-a felicitat pe cei care 
s-au situat pe locul tetii și a j 
dcbtedîL te această activitate, 
rexultatele cele mai bune. Ast
fel. fn categoria liceelor, pe lo
cul tetfl s-a situat Centrul de 
la Liceul nr. 2 Ploîestf. cu un 
•fecîiv de 1 243 tineri, ur.d» 
frecvența la orele de pregătire 
a fost de 97—98 la sută. Iar Ia 
t’-ag-re s-a obținut calificativul 
de foarte bine te oronorțje de 
72 la rită. De asemenea, ’.a a-

cest centra s-au organizat ee’.e 
ciaj reușite aplicații împreună 
cu gărzile patriotice. Pe locul 
doi — Liceul 1 Clmpina. iar pe 
locul 3 — Liceu! nr. 5 Ploiești. 
La categoria școli profesionale, 
rezultate remarcabile a înregis
trat Central școlar de chimie 
(frecvență 98 la sută și 73 ia 
sută procent de foarte bine la 
trageri), urmat, te ordine, de 
Grupul școlar de construcții și 
Grupul școlar energetic — toate 
din Ploiești. La categoria între
prinderi, ee’e mai bune rezulta
te le-au înregistrat tinerii de la 
Uzina mecanică Plcoeni. după 
care urmează Combinatul petro
chimic Brazi. întreprinderea de 
reparații de utilaj electric pe
trolier Cîmoina și Uzina J 
Mai“ Ploiești

Tn continuarea programului 
rii-:. am asistat la o suită de 
aplicații militare șl demonrtra- 
tii de măiestrie ostășească. Din
tre acestea subliniem 
avut te fata tinerilor 
gruoa de desant pe 
înota de apărare ou 
ulterioară la ofensivă._______
de acordare a primului ajutor 
sanitar si de transportare a ră- 
r.itilor. demonstrațiile de locali
zare și stingere a incendiilor cu

succesul 
de către 
tanc tn 
trecerea 
act!*Tn“a

mijloace de toate tipurile, toate 
desSășurfndu-se cu participarea 
militarilor și tinerilor care se 
pregătesc pentru apărarea patri
ei. apoi programul de înaltă a- 
CTObatie aviatică susținut de 
maestrul emerit al sportului. 
Nicolae Calotă, demonstrațiile 
de parașutism, la care și-au dat 
concursul membri ai Aeroclu
bului ploieștean „Gh. Bănciu- 
Jescu*. Una din atracțiile cele 
mai captivante au furnizat-o vi
zitarea tehnicii de luptă din ca
drul unei expoziții organizate 
ed-hoc. eu care nrilej mii și 
mii de tineri au făcut cunoștir.- 
tc. pe viu. cu mijloacele cele 
mai moderne si cu tehnica d* 
luotf -ea mai avansată.

Dună amiaza aceste? zile a 
fc«t dedicată «nortului si activl- 
tătiinr culturale, meciurilor de 
fotbal, rolei, handbal. întreceri
lor si demonstrațiilor de gim- 
nastică modernă. IntrecerflO' de 
ateîitism. !a care au luat parte 
mii de soortivi. elevi, muncitori 
și țărani cooperatori. Firește, 
n-au lipsit din această ambianță 
pasionatele jocuri de divertis
ment. aooi recitalurile muzicale, 
susținute de coruri, orchestre si 
soliști vocalL

V. CABULEA

Rapid - F.C. Argeș 
U.T.A. — Univ. Craiova ( 
Steagul roșu - „U" Cluj 
Petrolul — Steaua (1—2) ; ____
Cluj - Sportul studențesc (2-2); 
Dinamo — S.C. Bacâu (1—2) ; 
C.S.M. Reșița - F.C. Constanta 
(1-1) ; Jiul - A.S.A. Tg. Mureș 
(0-1) î (In paranteze, rezultatele 
din tur).

(0-2) î 
(0-1) ;
(0-2); 

; C.F.R.

nicul dar și stereotipul și ob
structionist ui fotbal al englezi
lor, echipa română a arătat o 
altă față a fotbalului. în mo
mentele ei de expresie maximă 
echipa românească a îneîntat 
prin circulația mingii, fente, 
combinații, driblinguri. Acest 
turneu a arătat că mișcarea de 
juniori in fotbal n-a fost în în
tregime cucerită de asprul stil 
al echipelor nordice și că 
duelul între cele două maniere 
de joc există și la nivelul ju
niorilor. N-ar fi fost exclus ca 
stilul mai puțin metodic, dar mai 
inspirat și mai fantezist al fot
balului latin să cunoască o 
mare satisfacție prin echipa 
României. Jucătorii români au 
fost foarte aproape de o ast
fel de demonstrație. O confrun
tare între echipa română și cea 
engleză, două echipe cu stil de 
joc net opus, ar fi fost o parti
dă demnă de văzut și rezulta
tul n-ar fi putut fi dinainte 
prescris. Ea ar fi avut, credem, 
o altă desfășurare decît cea din
tre 
Că
t-o ___ ______ __ _
Germaniei occidentale, o 
prezentativă care reproduce. în 
mic, jocul celei mari, dar fără 
a avea personalitățile de la se
niori. Evitînd angajamentul fi
zic și făcînd un joc inteligent 
și bine orientat. România a clă
dit o victorie indiscutabilă.

Un stil românesc de joc exista 
și el este apreciat ca atare în a- 
fara hotarelor României. După 
meciul pe care . Juventus l-a 
pierdut în fața lui Ajax. Hal
ler, care a discutat ultimul său 
meci în cadrul clubului italian, 
făcea în „Gazzetta dello Sport" 
o declarație semnificativă : 
Haller refuză ideea după care 
Juventus ar fi pierdut finala 
datorită excepționalei pregătiri 
atletice a olandezilor. După 
Haller „meritul e în întregime 
al antrenorului. El a impus e- 
chipei să se conformeze clasi
cului joc al românilor, găsind

echipa
este așa ne-a 
confruntarea cu

Italiei și Angliei, 
arâta- 
echipa 

re

Cum arată noul trofeu pentru C.M. de fotbal
Președintele Federației in

ternaționale de fotbal. Stan
ley Rous. > prezentat, la tele
viziunea vest-germană. in 
cadrul unei emisiuni sporti
ve. nnu| trofeu țe va fi de
cernat echipei cistieătoare a 
celui de-al 10-lea campionat 
mondial de fotbal care se ia 
desfășura anul viitor in 
R-F. Germania.

După cum se știe. -Cupa 
Jule< Riroet". atribuită la 
trecutele campionate, a ră
mas definitiv in posesia e-

chipei Braziliei, de trei ori 
eiștigătoare a titlului mon
dial Noul trofeu reprezintă 
globul pămintesc susținut de 
două tinere cu brațele în
tinse. Cupa este de aur, cân
tărește 5 kg. valoarea sa fiind 
estimata la circa 100 000 
mărci vest-germane. Pînă ta 
5 ianuarie 1974. cînd se vor 
trage la sorti grupele tur
neului final, prețiosul trofeu 
va fi păstrat la Zurich în 
«eiful unei bănci a Federației 
internaționale de fotbal.

în forță și cel latin, să-i «pu
nem, reprezentat prin Italia și 
România, care preferă fotbalul 
de pase subtile și de fantezie. 
Adică un fotbal mai intuitiv șl 
mai. spectaculos. Echipa Româ
niei, copleșită de faptul că juca, 
așa cum a jucat și anul trecut, 
în Spania, cu echipa țării gaz
dă. n-a depășit momentul cu 
toate că cei care au stăpinit 
mai mult jocul în prima re
priză și șî-au creat mai multe 
ocazii de gol au fost ei. După 
numărul de ocazii de o parte și 
de alta, echipa României 
să cîștige. Dacă jocul cu 
era Ultimul, probabil că 
se petrecea totul. Pentru 
trebuie să dăm atenție la____
ția jucătorilor cu perspectiva 
unei dezvoltări fizice deosebite 
și unei instruiri mai intense. 
Jocul tehnic trebuie împletit cu 
cel în forță. Condiție fără de 
care, astăzi, nu se mai poate 
intra în nici o competiție".

Cerem și părerea experimen
tatului antrenor Constantin Ar- 
deleanu, care, deși doar de trei 
ani la primul lot de juniori al 
țarii, a izbutit să califice două 
echipe te Turneul U.E.F.A.. să 
cîștige de două ori Turneul 
Prieteniei și să obțină un loc 
trei în cadrul aceluiași turneu : 
„Pentru noi, antrenorii, turneul 
a constituit o posibilitate de a 
confrunta valorile proprii cu 
cele internaționale. Dacă din 
punct de vedere tehnic putem 
să ne batem cu orice echipă, 
din punctul de vedere al forței 
sintem deficitari. Performanta 
noastră, aici, putea să fie mai 
deosebită dacă tracul, dușman 
greu de învins al fotbaliștilor 
tineri, ar fi putut fi înlăturat, 
și dacă delăsarea unor jucători, 
unii cunoscuți ca indolenți 
(Naghy. Răducanu), ca și că
derea morală a unora (Chivu, 
Ciurea). n-ar fi avut un efect 
nedorit asupra echipei. Ne ră- 
mîne ca pe viitor să profităm 
mai mult de turneul de pregă
tire care ni se va oferi ținînd 
seama de orientarea generală a 
fotbalului actual care pune ac
cent pe angajamentul fizic. 
Trebuie să acordăm mai multă 
at-enție dezvoltării fizice și ca
lităților motrice ale tinerilor 
fotbaliști".

Ion Voinescu, antrenor se
cund al reprezentativei de ju
niori : ..Regret că n-a avut Ioc 
un joc România—Anglia pentru 
a verifica posibilitățile și va
loarea unor stiluri atît de dife
rite. Dar pentru o astfel de 
confruntare fotbaliștii români 
ar fi trebuit să cîștige gruoa".

O etapă s-a încheiat. începe 
alta. Declarațiile scrutează a- 
tent posibilitățile și îndatoririle 
viitoare. Nu ne rămîne decît să 
urăm succes în muncă celor ce 
pregătesc naționala de juniori 
de mîine.

putea 
Italia 
altfel 
viitor 
selec-

M. UNGHEANU

Cartea de aventuri

GRUPUL ȘCOLAR DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI, 
Șoseaua Mihai Bravu, 428, sector 4.

Otganlzează concurs de admitere pentru liceul industrial 
la specialitățile :

• Electromecanic utilaje de construcții;
• Exploatare, întreținere și reparații auto, 

înscrierile se tac intre 15—20 iunie 1973.
Se pot inscrie absolvenți cu 8 și 10 clase. 
Examenele se dau între 22 iunie—3 iulie 1973. 
Informații suplimentare, lâ sediul școlii, telefon 2176 99.

(Urmare din pag. I)

sfere de existența îmbrățișează 
și care anume principii demne 
de reținut le conturează, pentru 
un public care o așează pe 
primul, uneori și pe ultimul 
loc în sfera preferințelor sale ?

„LE-AM CITIT PE TOATE...

dar mi-e greu să vă spun 
ce-am reținut". Lăcătușul Dumi
tru Vanga pare. Intr-adevăr în 
dilemă. Nu-1 țintuisem — trebuie 
să ne justificăm — în fața unui 
pupitru de examen. Dar ne in
formase că citește „numai cărți 
de aventuri", iar o atît de ca
tegorică afirmație, mărturisim 
că ne deșteptase curiozitatea. 
„Mi-e greu sâ vă spun ce-am 
reținut". Tînărul de 18 ani în
cearcă, parcă, să se dezvinovă
țească. Ultima lectură ? „Un 
coniac... pentru o domnișoară... 
sau cam așa ceva" ’ Titlul co
rect, înscris pe coperta volumu
lui recent apărut în colecția 
„Scorpion" a editurii „Dacia" 
este „Un coniac pentru o fată". 
Autor, Viorel Cacoveanu. în
cercăm, pentru că în ciuda 
bunăvoinței manifeste, interlo
cutorul nostru n-a reușit să-și 
aducă aminte decît că „e vorba

de niște derbedei și de o fată 
desfrinată" să găsim noi even
tualele puncte de interes ale 
cărții. Dintru început, o secven
ță... „promițătoare" t Sîntem 
sălbatici... Sălbaticule— șoptea 
Gina... — Și timpul a luat-o 
razna, Gina ! Nu numai noi ’ — 
De ce ? — Abia sîntem la sfîr- 
șitul lunii mai si uite ce canicu
lă e... — Secetă... șopti fata, 
mîngîind pieptul băiatului. Pe 
pereți, stăruia vagă lumina de 
la scala aparatului de radio. 
Tăceau mulțumiți (...) — Maxi
mum de confort, minimum de 
efort ! (s.n.) silabisi Prințul, ca 
omul care își amintește un anu
mit lucru pe care vrea să-l uite.
— Lozinca ta ’ — Nu s deviza 
mea ’ — Acum ți-e bine ? Ai 
ccnfort... ai tot... — T?-nșeli 
mînzo dacă îți închipui că e un 
cjonfort pentru cel ce doarme cu 
tine într-un pat. glumi Prințul". 
Și tot așa. Tn căutarea unui alt 
gen de ..confort", Prințul, pore
clă absolut predestinată pentru 
un criminal, rătăcește cînd ală
turi, cînd pe urmele altora de 
o teapă, jurîndu-și perpetuu o 
cît mai grabnică metamorfoză, 
amînînd la fel de perpetuu în
tâlnirea cu legalitatea, deși, în 
carte există chiar un personaj 
autorizat să-i ajute devenirea
— procuror de meserie — care 
îi mustră părintește pe băieți

si le cere să-si caute o meserie, 
oar te sfirșit. Prințul își jură 
să renunțe Ia palpitanta sa 
existentă numai după o „ven
deta" care nu-1 Iasă să doarmă 
și își încheie apoteotic „cariera" 
dc pungaș printr-un asasinat. 
Acest ultim act anulează, așa 
cum hănuiți. toate bunele inten
ții a’e personajului si încheie 
o carte. Una dintre cele pe care 
le oferim tinerilor spre luare de 
cunoștința și tragere de învă
țăminte. Drept e. că se găsesc 
printre episoadele narațiunii 
cîteva demne de tot interesul, 
și deloc greu de pus în aplica
re ar fi mecanismul unei
reușite înșelătorii din care poți 
s? te alegi cu un numn bun de 
bănet: se mai află acolo si o 
ca> ..ingenioasă" de schimb 
valutar. folosind ca momeală 
monede dintr-o colecție numis
matică etc. Ce exigențe trebuie 
să respecte o carte de a- 
venturi ? Pe cele de ordin 
comercial ’ ni se poate răspun
de și afirmația se dovedește în
temeiată dacă ne gîndim Ja vi
teza cu care se epuizează vo
lumele de gen. Ia frenetica 
circulație a tipăriturilor cu an
tetul ultracunoscut și supercău- 
tat i Aventura, Scorpion, Sfinx, 
Enigma și alte asemenea furni
zoare publice de „senzații tari".

PARADA MODELELOR

In inventarul de apariții al 
cc lecțiilor sus-citate s-au a- 
fiat adesea unele demne de 
tot interesul. Printre crea
torii autohtoni se găsesc au
tori de talent care au semnat 
și continuă să semneze veritabi
le reușite ale genului. Ne gîn
dim la Teodor Constantin, 
Nicolae Mărgeanu, Haralamb 
Zincă etc. Pe lîngă aceștia, pro
fitând de o bunăvoință care 
ajunge pînă la impardonabile 
concesii de calitate, se strecoară 
destui nechemați. Tnsăiiători de 
intrigă cvasipolițistă. cvasimo- 
ralizatcare, acești cvasicreatori 
beneficiază — în virtutea unor 
cvasicriterii — de complete 
drepturi de autor, în toate 
sensurile — cel materia] nefiind 
deloc neglijabil — pe care le 
subînțelege noțiunea. Nu in
tenționăm să facem aici pro
cesul imposturii cu atât mai în
floritoare cu cît se mișcă pe 
un teren considerat — uneori 
pe drept, alteori nu — ca pe
riferic. Ceea ce ne interesează 
este cu ce modele de conduită 
și principii de viață se prezintă 
la întâlnirea cu tinerii, cartea 
cea mai solicitată de aceștia ?

„Opus"-ul editat la Cluj cre
iona deci, după opinia unuia 
dintre lectorii săi, „niște derbe

dei și o fată desfrînată". Altele 
— dacă nu chiar fiecare dintre 
ele — conturează pe „tabla 
reagră* a narațiunii cele mai 
diverse profiluri de infractori, 
de la hoțul de buzunare — pri
vit cu oarecare înțelegere și 
folosit uneori de omul legii ca 
a;utor pentru o acțiune sau 
alta — pînă la spionul de talie 
internațională. O vastă și une
ori suficient de pitorească ga
lerie de răufăcători din care nu 
lipsește asasinul cu singe rece, 
șantajistul, trădătorul de țară. 
Li se opune. din păcate sau 
din inabilitate, o galerie de 
..pozitivi" mult mai săracă si 
mai schematică i anchetatorii, 
ofițeri de miliție sau de secu
ritate. procurori sau judecători, 
prezente permanente în narațiu
ne. dar defavorizate adesea 
printr-o portretizare neglijentă 
și de circumstanță. Mai apai 
aooi, din cînd în cînd reprezen
tanți ai opiniei publice, în a- 
proape toate cazurile fără ..carne 
și oase" reduși la un gest 
sau la o schemă și cam atâț. 
Mesajul nu face nici el excenție 
de la normele prestabilite și «e 
pcate traduce cam așa : binele

învinge răul, fiți atenți că re
prezentanții legii veghează și 
indiferent cît ați fi voi de șme
cheri sau de abili, de inteli- 
genți sau dibaci, tot vi se vine 
de hac în cele din urmă. E 
adevărat, dar cîte pagini tipă
rite sînt necesare pentru a co
munica aceste informații ?

★

Aventura nu este, prin exce
lență. apanajul intrigii polițiste. 
Spectaculosul există și tn alte 
sfere decît cele populate de 
criminali sau hoți <3e buzunare, 
spioni sau trădători. Există me
serii care conțin riscul și cu
tezanța printre atributele lor 
cotidiene. Oare s-ar comite 
o ..trădare" a genului, adu- 
cînd în pagina cărții de 
aventuri asemenea subiecte ? 
Nu numai ele, dar și ele. Sau 
mai ales ele! Pentru că trăim 
o anume realitate, generoasă 
prin mesaj șî modele. Exigentă 
si aspră prin pretențiile ei cali
tative. Tar dacă astăzi încă pre
dilectă în lectura unei largi ca
tegorii de tineret rămîne cartea 
de aventuri, e firesc să ne-o 
facem aliat în educarea a- 
cestuia.

Opiniile noastre n-au pretenția de epuizare a subiectului adus 
în discuție, ei se vor doar punctul de plecare al unei dezbateri, 
în care invităm la cuvînt toți doritorii. Vă satisface modul cum 
se prezintă la ora actuală literatura de aventuri pe care o în
tâlniți în librării ? Cum o vor cei mai credincioși dintre cititorii 
ei ? Cum o văd cei interesați în sfera muncii de educație ? La 
ce soluții ar trebui apelat pentru optimizarea ei ? Iată cîteva 
din punctele de interes mai larg, asupra cărora vă așteptăm 
părerea.



Securitatea europeană — 

cauza tuturor popoarelor 

continentului,
de peste hotare

a tinerei generații

„România ne-a oferit 
un exemplu demn de 

apreciat și de urmai" 
Senatorul belgian Georges Housseaux despre „poziția și politica 
constructiva a României la convorbirile pregătitoare de la

Helsinki"

Un participant la Confe
rința parlamentară de la Lon
dra, senatorul belgian Georges 
Housseaux, după ce a exprimat 
satisfacția în legătură cu con
vocarea conferinței europene a 
vorbit în termeni elogioși des
pre „poziția și politica construc
tivă a României la convorbirile

„Conferința — rezultatul 
dorinței de pace a popoarelor 

de pe continent"
Declarație a deputatului laburist britanic, Robert Edwards

Deputatul laburist Robert 
Edwards, participant la con
ferința parlamentarilor vest- 
europeni desfășurată la Lon
dra, în zileie de 9 și 
10 iunie, sub patronatul 
„Grupului de cercetare pen
tru cooperarea europeană’4, 
a declarat: „Conferința pentru 
cooperare și securitate în Euro
pa este rezultatul dorinței de 
pace a popoarelor de pe conti
nent. Popoarele europene au 
vrut să se țină această confe
rință și ea se va realiza. Ca

PRAVDA: „Principiile 

coexistenței pașnice capătă 

o tot mai largă confirmare"
Sub titlul „O Europă a păcii 

Si a colaborării", ziarul „Pravda" 
publică un articol redacțional în 
care evidențiază importanța în
cheierii cu succes a consultări
lor multilaterale de la Helsinki 
privind pregătirea ^Conferinței 
general-europene de securitate 
și cooperare. Țările socialiste —- 
subliniază ziarul —, pronunțîn- 
du-se pentru securitate trainică 
și pentru o colaborare multila
terală pe continentul nostru, 
pornesc de la necesitatea isto- 
iică de a se înfăptui pe pămin- 
tul Europei o cotitură funda
mentală spre destindere și pace.

în continuare, „Pravda" 
arată că recunoașterea inte
reselor securității părților, a 
principiilor integrității granițe
lor de stat, egalității, renunța
rea la folosirea forței sau ame

BORBA: însemnătatea 
hotărîrilor adoptate 

de reuniunea de la Helsinki
Referindu-se la însemnătatea 

hotărîrilor adoptate de reuniu
nea multilaterală de la Helsin
ki și pregătirile în vederea 
Conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare, 
cotidianul iugoslav ,,Borba“ 
subliniază că „trebuie avut în 
vedere faptul că Conferința eu
ropeană nu este concepută ca o 
adunare la care. într-un loc și 
un moment anumit, să fie rezol 
vate toate problemele securității 
și colaborării pe continentul 
nostru. Este vorba în primul 
rînd de un consens în continui
tate, în cadrul căruia trebuie 
să se țină seama de toate cir
cumstanțele interne și externe 
în care trăiește Europa. Con
form acestui fapt este oarecum 
logic că la Helsinki se ține sea
ma și de varianta de la Viena

„Teama de fiecare ii
• Cind luminile se sting la Salisbury* Mărturisirile unei publicații de uz 
strict intern • Creșterea numărului atacurilor armate ale patrioților Zimbabwe

Luxosul teatru „Rep" din Salisbury era plin 
de lume. Tot high life-ul din capitala rhodesia- 
nă venise să vadă „musical"-ul de mare succes 
„Godspiel". La un moment dat luminile s-au 
stins. Asistența a fost cuprinsă de o panică de 
nedescris. în același timp, poliția și redacțiile 
ziarelor erau asaltate cu zeci de telefoane de la 
locuitori din toate colțurile capitalei, aruncată 
brusc în întuneric.

D
upă ceva mai mult 
de o oră, luminile 
s-au aprins din nou 
și un comunicat 
transmis prin postul 
de radio anunță că 

a fost vorba de o defecțiune 
survenita la un mare transforma
tor. „Nu odată au survenit de
fecțiuni în rețeaua electrică din 
Salisbury — notează în relatarea 
sa corespondentul ziarului sud- 
african PRETORIA NEWS în 
capitala rhodesiană. Panica nebu
nă care a cuprins în seara de 2 
iunie toată populația orașului a 
reies at gradul de teamă în fața 

pregătitoare de la Helsinki". 
„Aceasta este o dovadă, a spus 
senatorul belgian, că țările mici 
si mijlocii au de jucat un rol 
deosebit de important in viața 
internațională. România nc-a 
oferit un exemplu demn de a- 
preciaț și de urmat".

deputat, reprezentant al cetățe
nilor din circumscripția mea 
electorală, înțeleg sentimentele 
opiniei publice, care manifestă 
grijă pentru ca reuniunea pe 
tema securității și cooperării 
pe continentul nostru să nu se 
termine cu un insucces. Desi
gur, nu va fi ușor sa se rezol
ve toate problemele, dar dialo
gul trebuie să continuie, chiar 
dacă se vor ivi unele dificul
tăți. A sosit, în sfîrșit, timpul 
să discutăm serios despre pace, 
destul am vorbit despre război44.

nințarea cu forța constituie pre
misele necesare pentru consoli
darea și întărirea relațiilor de 
pace.

„Principiile coexistenței paș
nice ca norme ale relațiilor din
tre statele cu orînduiri sociale 
diferite capătă o tot mai largă 
confirmare", scrie in continuare, 
ziarul.

Partidele comuniste și munci
torești, care au adus o mare 
contribuție la pregătirea convo
cării conferinței, cercurile largi 
democratice, opinia publică iu
bitoare de pace, comitetele și a- 
sociațiile naționale pentru secu
ritatea europeană. Comitetul in
ternațional creat de ele continuă 
activitatea constructivă in ve
derea asigurării succesului con
ferinței.

a convorbirilor cu privire Ia re
ducerea trupelor în Europa cen
trală.

în așteptarea unui nou Hel
sinki trebuie să exprimăm recu
noștință țării gazdă și ambasa
dorilor care în ciuda marilor 
dificultăți au încheiat cu succes 
o muncă grea. între altele," ei 
au afirmat pentru prima dată 
pe plan european convorbirile 
multilaterale în condițiile depli
nei respectări a independenței 
fiecărei țări și a deosebirilor de 
păreri și poziții. Țările neutre 
și nealiniate au fost în această 
privință egale în drepturi cu 
țările care fac parte din blocuri, 
ceea ce la urma urmei este și 
unul din factorii cheie ai succe
sului în continuare a cauzei 
securității și colaborării în Eu
ropa".

guerilei africane (citește, în fața 
torțelor patriotice Zimbabwe, 
n.n.). Salisbury a învățat să tră
iască cu teama de fiecare zi și de 
fiecare noapte**.

Panica din seara de început de 
iunie n-a venit din senin. In pli
nă capitală, oamenii au început 
să-și încordeze atenția : de la 
începutul acestui an. de nu mai 
puțin de 18 ori, locuitorii din 
Salisbury au deslușit foarte bine 
explozii puternice în imediata a- 
propiere a orașului lor. La numai 
șase kilometri de centrul capita
lei, în cartierul satelit Ricks un 
detașament Zimbabwe a atacat o

TINWI Șl VIITORUL PAȘNIC Al ICBOPri
Sinaia a fost, săptâmîna trecută, gazda celei 

de-a doua Conferințe a tineretului cooperatist, 
organizată de Alianța Cooperatistă Internațio
nală în colaborare cu uniunile cooperatiste din 
România, membre ale A.C.I.

S
ălile de conferință 
și holurile Casei 
de cultură din fru
moasa stațiune bal
neoclimaterică ro
mânească, vilele 
de la Cumpătul, unde au fost 

cazați cei 63 de participant din 
19 țări ale lumii, au cunoscut, 
timp de cîteva zile, atmosfera 
cordială și optimistă specifică 
întilnirilor de tineret. Discuții
le vii asupra problemelor afla
te pe ordinea de zi a confe
rinței continuau, ca la ațîtea 
alte reuniuni ale tineretului. în 
pauzele lucrărilor — în holuri 
și pe coridoare. în timpul mesei, 
spectacolelor și serilor dansan
te. la o cafea sau în autobuzul 
care făcea de mai multe _ ori 
zilnic cursa Sinaia—Cumpătul, 
Asistînd la ultima fază a lucră
rilor reuniunii, am putut nota 
cîteva impresii și opinii a!e 
participanților privind conferin
ța ca atare, momentul politic 
european și internațional, Româ
nia și tineretul român.

în ce privește reuniunea de 
la Sinaia, interlocutorii au fost 
unanimi în aprecierea utilității, 
necesității și calității organiză
rii si dezbaterilor. Astfel ROSS 
MOUNTAIN (S.U.A.) declara că 
„prin spiritul său deschis și de

Semnarea comunicatului comun 
cu privire la îndeplinirea prevederilor 

Acordului de încetare a războiului
și restabilirea păcii in Vietnam

Le Duc Tho, reprezentantul 
guvernului R. D. Vietnam, și 
Henry Kissinger, consilier spe
cial al președintelui S.U.A. pen
tru problemele securității națio
nale. au semnat, miercuri, la 
Paris, comunicatul comun cu 
privire la îndeplinirea prevede
rilor Acordului de la Paris pri
vind încetarea războiului și re
stabilirea păcii in Vietnam.

Documentul a fost semnat, în 
aceeași zi. și de Nguyen Van 
Hieu, ministru de stat, din par
tea Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, și de Nguyen Luu 
Vien, vicepremier, din partea 
Republicii Vietnam.

în preambulul documentului 
se subliniază că ..respectarea 
strictă și îndeplinirea cu scrupu- 
lozitate a prevederilor Acordului 
de la Paris, semnat de toate 
părțile și a protocoalelor adițio
nale la acord. este necesară 
pentru asigurarea păcii in Viet
nam și contribuie la cauza păcii 
in Indochina și in Asia de 
sud-eSt.

Părțile au convenit ca, in con
formitate cu articolul 2 al Acor
dului privind încetarea războiu
lui și restabilirea păcii în Viet
nam. S.U.A. să inceteze imediat, 
complet și definitiv zborurile de 
recunoaștere asupra teritoriului 
R. D. Vietnam. Totodată. S.U.A. 
vor relua operațiunile pentru 
deminarea porturilor, apelor 
teritoriale și căilor fluviale ale 
R.D.V.. in decurs de cinci zile 
de la semnarea comunicatului, 
și vor termina aceste operațiuni 
într-o perioadă de 30 de zile.

Comunicatul comun relevă că 
la 14 iunie, ora 12.00 G.M.T., Co
mandamentele supreme ale ar
matelor celor două părți sud- 
vietnameze vor emite ordine 
identice către toate efectivele 
militare, paramilitare și ale po
liției de pe întreg teritoriul 

cazarmă a unei unități motoriza
te a armatei regimului rasist și a 
aruncat în aer un depozit de car
buranți.

Ministrul de interne în guver
nul Smith, Pern' Randall, a dez
văluit că în primele patru luni 
ale acestui an au avut loc aproa
pe o sută de atacuri armate și 
„acte de sabotaj** ale patrioților 
Zimbabwe și că unitățile armatei 
guvernamentale au numărat în 
aceeași perioadă 68 de morți și 
Î ieste 150 de răniți. Din motive 
esne de înțeles, presa rhodesia

nă n-a făcut prea mare publici
tate acestor date. O serie de co
tidiene sud-africane au relevat, 
însă, câ într-un raport prezentai 
parlamentului, Randall a apreciat 
că „armata de 40 000 de oameni 
a guvernului (de la Salisbury, 
n.n.) nu mai poate face față si
tuației foarte periculoase și ex
tinderii guerilei pe foarte vaste 
regiuni4* (ziarul GLOBE MAIL 
din Johannesburg). E interesanl 
de semnalat că în revista poliției 
rhodesiene OUTPOST (publicație 
de uz strict intern a aparatului 
polițienesc al regimului rasist) se 
apreciază că Anitățile patrioților 

lucru, această conferință a fost 
una din cele mai bune la care 
am participat", iar ANATOLI 
MOROZOV (Uniunea Sovietică) 
iși exprima convingerea că „at

Opinii ale participanților la Conferința 

internaționala a tineretului cooperatist

mosfera care a domnit la con
ferință va contribui la întărirea 
înțelegerii reciproce și a prie
teniei tineretului din țări cu 
sisteme sociale diferite, nume
roasele probleme și preocupări 
comune relevate în timpul lu
crărilor puțind constitui baza 
unei bune colaboră.ri viitoare". 
ERKKI TAPOLA, de la Institu
tul Cooperației de consum din 
Finlanda, aprecia că reuniunea 
a fost „foarte bună, necesară 
și excelent organizată, prile
juind un viu și bogat schimb de 
păreri și experiență. Consider

Vietnamului de sud de a res
pecta încetarea operațiunilor mi
litare, incepînd de la 15 iunie 
oră 4,00. și de a îndeplini cu 
scrupulozitate acordul și proto
coalele adiționale acestuia.

Comunicatul definește con
cret și precis formele și meto
dele de îndeplinire riguroasă a 
prevederilor acordurilor artico
lelor 2 și 3 ale Acordului de la 
Paris și ale protocolului cu pri
vire la încetarea focului care 
asigură restabilirea condițiilor 
de pace in Vietnamul de sud.

Comisiile militare mixte vor 
trece neintirziat la îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin pentru a 
determina zonele respective de 
control ale fiecăreia dintre păr
țile sud-vietnameze și pentru a 
examina problema privind ne
cesitatea retragerii trupelor ce
lor două părți sud-vietnameze 
pe pozițiile pe care acestea le 
ocupau in momentul intrării in 
vigoare, ia 28 ianuarie 1973. a 
acordului cu privire la înceta
rea războiului și restabilirea 
păcii in Vietnam.

Documentul confirmă dreptul 
poporului sud-vietnamez la 
autodeterminare și necesitatea 
creării cit mai grabnice a Con
siliului Național de reconciliere 
și concordie națională. Celo două 
părți sud-vietnameze vor sem
na. cit mai curind. acordul cu 
privire la problemele interne.

Părțile semnatare ale comu
nicatului declară, de asemenea, 
că este necesară îndeplinirea 
exactă a articolului 20 al acor
dului referitor la Cambodgia și 
Laos.

Potrivit comunicatului. Co
misia economică mixtă, formată 
din reprezentanți ai R.D.V. și 
S.U.A.. iși va relua. în urmă
toarele zile, activitatea și va 
trebui să incheie prima fază a 
acesteia intr-un termen de 15 
zile.

Patrioți Zimbabwe în timpul unei acțiuni : o suta de atacuri 
in patru luni...

Zimbabwe „utilizează tactici in
teligente, sînt foarte bine înar
mate și mult mai bine antrenate 
decît armata guvernamentală**.

în aceste împrejurări teama de
vine din ce în ce mai mult un 
sentiment dominant în rindurile 
minorității de coloni de origine 
europeană din Rhodesia. Un 
simptom al acestei psihoze îl 
constituie și scăderea catastrofală 
a numărului turiștilor (turismul 
fiind una din principalele surse 
de devize ale țării). Proprietarul 
celei mai mari rețele hotelZre 
rhodesiene, Gordon Bunney, afir
ma că „există toate șansele ca 
anul acesta hotelurile să rămînă 
aproape goale deoarece insecu

că astfel de conferințe ar tre
bui să aibă loc mai frecvent44.

JEAN-PAUL CHARBAUT, a- 
sistent pentru problemele cer
cetării al Federației Naționale a 
Cooperativelor de Consum din 
Franța, subliniind utilitatea con
ferinței pentru schimbul de ex
periență, de cunoaștere a for
melor și metodelor de coopera
ție din alte țări și continente, 
aprecia în același timp semnifi
cațiile politice ale acesteia. 
Conferința, adăuga interlocuto
rul, „demonstrează că resenti

mentele și suspiciunile de altă 
dată au dispărut, că barierele 
existente pînă nu demult în Eu
ropa au început să cadă și cli
matul contactelor și convorbiri
lor este astăzi mult mai bun". 
El sublinia, în același timp, in
teresul major care se manifestă 
în rîndurile tineretului coope
ratist și ale mișcării coopera
tiste în general pentru crearea 
unei atmosfere de înțelegere și 
cooperare în Europa.

în acest sens se pronunța și 
MARIO CARPINELLA, repre
zentant al Ligii Naționale a 
Cooperativelor și întovărășirilor

Camera Populară a Repu
blicii Democrate Germane, 
convocată miercuri in cea 
de-a 8-a sesiune, a dezbătut 

'legea referitoare la Trata
tul privind bazele relațiilor 
dintre R.D.G. și R.F.G. Ex
punerea de motive asupra 
legii a fost prezentată de 
ministrul afacerilor externe, 
Otto Winzer.

Referindu-se la efectele 
Tratatului asupra relațiilor 
dintre R.D.G. și R.F.G., Otto 
Winzer a declarat că „aces
ta a face posibiiă încheie
rea de acorauri in domeniile 

•.ei și tehni- 
| cil. circulației și reglemen- 
I țărilor juridice ale circula- 
I ției, poștei și telecomunica
țiilor. să.-.âtâții. culturii și

a subliniat, in aceiași timp, 
faptul că cooperarea pașnică, 
reciproc avantajoasă, spre 
care tindem față de R.F.G. 
nu poate fi despărțită. de 
stricta respectare a principi
ilor egalității suverane, in
tegrității teritoriale și ne
amestecului**.

In încheiere, ministrul a- 
facerilor externe al R.D.G. a 
arătat că popoarele „așteaptă 
de la R.D.G. și R.F.G. să-și 
aducă o contribuție prețioa
să la Conferința general-eu- 
ropeanâ pentru securitate și 
cooperare, pentru ca Euro
pa să devină un continent al 
păcii, încrederii reciproce și 
avantajului reciproc.

Supusă aprobării deputați- i 
lor, legea referitoare la Tra- I 
tatul privind bazele relații
lor dintre R.D.G. și R.F.G. 
a fost votată in unanimitate.

★

Observatorul permanent al 
Republicii Democrate Ger
mane la Organizația Națiuni
lor Unite, ambasadorul Horst 
Grunert, a remis, în cadrul 
unei întrevederi, secretarului 
general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, cererea oficială a 
țării sale privind admiterea 
în rindul statelor membre* 
ale Națiunilor Unite, trans
mite agenția A.D.N.

ritatea a redus numărul turiștilor 
la cel mult un sfert în compara
ție cu situația de anul trecut**.

Sub presiunea din ce în ce mai 
puternică a luptei de eliberare 
a poporului Zimbabwe de cinci 
milioane de oameni, precaritatea 
unui regim care caută să menți
nă dominația de gen colonial a 
250 000 de coloni de origine eu
ropeană apare evidentă.

„Teama de fiecare zi și de fie
care noapte** — ca să folosim ex
presia ziarului sud-african ante
rior citat — macină de pe acpm 
lemeliile regimului rasist de la 
Salisbury.

E. R. 

din Italia, director, la mai pu
țin de 30 de ani, al unei în
treprinderi cooperatiste de sti
clă : „Ideca cooperației implică 
luarea de poziții nete în proble
mele fundamentale ale vieții 
politice naționale și internațio
nale. Tineretul trebuie să par
ticipe din plin la viața politică 
printr-o contribuție concretă și 
activă proprie. Importanța unor 
asemenea reuniuni de tineret 
ca cea de la Sinaia constă nu 
numai în rezultatele concrete 
pe care le au pentru domeniul 

specializat căruia i-au fost desti
nate, ci și prin faptul că pot 
conduce la acțiuni comune pen
tru depășirea divizării și îmbu
nătățirea atmosferei politice in
ternaționale".

Salutînd încheierea cu succes 
a consultărilor pregătitoare mul
tilaterale de la Helsinki în ve
derea Conferinței pentru secu
ritate și cooperare europeană, 
NORBERT PFEIFFER (R. D. 
Germană) spunea că tineretul din 
R.D.G. așteaptă de la apropia
tul for european „condiții mai 
bune pentru cooperarea între 
toate statele europene, pentru

Afiș editat de Federația Mondia lă a Tineretului Democrat cu 
ocazia Festivalului Mondial al Tineretului și Studenților ce se va 

desfășura la Berlin.

Cu prilejul vizitei în R.P.D. 
Coreeană a delegației Aca
demiei ..Ștefan Gheorghiu" 
la Școala superioară de par
tid „Kim Ir Sen" din Phe
nian a avut loc un miting al 
prieteniei coreeano-româr.e. 
In cuvîntările rostite cu a- 
cest prilej, Pek Ning Ghi, 
prorectorul Școlii superioare 
de partid ..Kim Ir Sen", și 
conducătorul delegației ro
mâne. prof. Erwin Hutira, 
au relevat bunele relații de, 
prietenie și colaborare fră

Propunerile românești
apreciate la sesiunea i.l.t.A.

In cadrul sesiunii de vara a 
Consiliului Guvernatorilor A- 
genției Internaționale pentru E- 
nergia Atomică (A.I.E.A.), care 
Iși desfășoară lucrările în capi
tala Austriei, reprezentantul 
României, prof. Ioan Ursu, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Energia Nucleară, vice
președinte al Consiliului Guver
natorilor. a subliniat necesitatea 
elaborării unui instrument in
ternațional care să statueze 
principiile cooperării internațio
nale în domeniul utilizării ener
giei atomice în scopuri pașnice.

Delegația română a apreciat, 
totodată, că. în condițiile crește
rii sarcinilor A.I.E.A. în dome
niul garanțiilor, este necesar ca 
agenția să-și intensifice efortu
rile și să-și sporească resursele 
afectate transpunerii în practi
că a funcției sale statutare 
principale, de dezvoltare a apli
cațiilor pașnice ale energiei a- 
tomice în folosul tuturor state
lor. asigurîndu-se astfel un e- 
chilibru rezonabil între activită

pace în Europa și în lume". Ti
neretul european și îndeosebi 
cel din țările socialiste, spunea 
reprezentantul cooperației din 
R.D.G., „s-a manifestat ca una 
din forțele sociale cele mai di
namice în direcția acțiunilor 
pentru înțelegere și cooperare 
internațională. Festivalul Mon
dial al Tineretului și Studenți
lor care va avea loc în capitala 
R.D. Germane, va reprezenta o 
puternică manifestare a aspira
țiilor tineretului". ERKKI TA
POLA aprecia că apropiata con
ferință general-europeană „este 
un mare progres în viața euro
peană, începutul unei noi etape 
în istoria continentului" și că 
„putem privi cu optimism viito
rul relațiilor dintre popoarele 
Europei".

Am notat, de asemenea, cîte
va din impresile despre Româ
nia. NORBERT PFEIFFER : „O 
țară foarte frumoasă șl ospita
lieră. Ne bucurăm de nivelul 
înalt de dezvoltare atins de 
România, deoarece fiecare suc
ces al unei țări socialiste în
seamnă un succes al cauzei so
cialismului în lume. Aștept cu 
nerăbdare călătoria prin țară 
pentru a cunoaște cît mai multe 
aspecte".

JEAN-PAUL CHARBAUT : 
„Sînt prima dată în România. 
Am fost impresionat plăcut de 
nivelul de dezvoltare atins în 
scurt timp de România. Româ
nii sînt foarte ospitalieri și a- 
mabili, am fost tratați cu deo
sebită căldură atît de organiza
tori cît și de omul de pe 
stradă".

BAZIL ȘTEFAN

țească existente între parti
dele și popoarele coreean și 
român. Gazdele au exprimat 
gratitudinea poporului co
reean pentru sprijinul inter
naționalist acordat constant 
cauzei unificării pașnice și 
independente a patriei de 
către Partidul Comunist Ro
mân, guvernul Republicii 
Socialiste România, perso
nal de conducătorul parti
dului și statului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

țile ei de garanții și cele de 
cooperare și asistență tehnică, 
în conformitate cu prevederile 
Tratatului de neproliferare.

Reprezentantul țării noastre a 
subliniat că modificările ce ur
mează a fi aduse Regulamentu
lui de desfășurare a sesiunilor 
Conferinței generale a A.I.E.A., 
aflat în prezent în discuție, tre
buie să aibă ca rezultat conso
lidarea rolului și prerogativelor 
Conferinței generale, în care 
sînt reprezentate toate statele 
membre.

Apreciind propunerile formu
late de delegația României, Con
siliul a hotărît ca acestea să fie 
reținute și examinate de direc
torul general al Agenției, care 
urmează să se călăuzească după 
principiile enunțate în propune
rile românești în întocmirea 
proiectului de regulament ce va 
fi supus atenției statelor mem
bre.

Revenire 
la „centru- 

stînga4* ?
Pronosticurile pe care ob

servatorii politici italieni 
le-au făcut încă din primele 
zile ale acestei luni privind 
începerea crizei ministeriale, 
s-au adeverit. Premierul ita
lian Giulio Andreotti a pre
zentat marți demisia coaliției 
guvernamentale de centru 
(formată din partidele demo
crat-creștin, socialist-demo
cratic și liberal și susținută 
în parlament de republicani), 
pe care o prezidează de la 
26 iunie 1972. Era de așteptat 
acest fapt, deoarece lucrările 
celui de-al XHI-lea Congres 
național al democrat-creștini- 
lor (6—10 iunie) au confir
mat, ca orientare generală, 
dorința de & se defini o „po
litică îndrăzneață și de a a* 
sigura viitorului guvern cea 
mai largă majoritate parla
mentară cu putință". Tot în 
cadrul Congresului său, Par
tidul democrat-creștin a tra
sat în linii mari programul 
pe care ar trebui să-1 adopte 
un guvern de legislatură, a- 
dică un guvern pe termen 
lung. Documentul final, a- 
doptat la încheierea lucrări
lor, arăta că Partidul demo
crat-creștin este favorabil l
revenirii la formula de gu
vernare de „centru-stînga". 
Ținind cont și de disponibili
tatea Partidului socialist față 
de ideea revenirii în coaliția 
guvernamentală, documentul 
invita la „o nouă consultare 
constructivă între forțele 
politice democratice cu sco
pul de a găsi o cale pentru 
a se ajunge la un acord în 
problemele cu care este con
fruntată în prezent Italia". 
Tocmai pentru a se crea con
dițiile unei verificări politice 
de fond, comunicatul publi
cat la sfîrșitul reuniunii 
speciale a cabinetului, de 
marți dimineață, precizează 
că în urma consultărilor or
ganizate cu reprezentanții 
partidelor care fac parte din 
actualul cabinet, a ieșit in e- 
vidență „necesitatea unei re
examinări politice fundamen
tale, pentru care este nevoie 
de redeschiderea unei crize 
ministeriale".

în acest fel a fost deschi
să calea constituirii unei noi 
coaliții guvernamentale de 
„centru-stînga", cu partici
parea partidelor democrat- 
creștin, socialist, social-de
mocrat și republican. Consul
tările pentru formarea unui 
nou guvern au început în 
cursul dimineții de miercuri 
și vor continua pînă la mijlo
cul săptăminii viitoare, cind, 
în urma dezbaterilor, preșe
dintele Giovanni Leone va 
desemna personalitatea în
sărcinată cu rezolvarea crizei 
și alcătuirea noului cabinet.

Formațiunea guvernamen
tală de centru ce și-a prezen
tat acum demisia, a rezultat 
din alegerile anticipate din 
mai 1972 și s-a instalat la 
conducerea țării după zece 
ani de coaliție de „centru- 
stînga". Prin hotărîrea Par
tidului social democrat, de 
a participa la formarea unui 
cabinet tripartit — împreună 
cu democrat-creștinii și libe
ralii, sprijinit de republi
cani — se punea capăt cri
zei de guvern din primăvara 
trecută. Revenirea liberalilor 
în guvern în locul socialiști
lor a întâmpinat, încă de la, 
început, ostilitatea aripii con
duse de fostul premier și 
ministru de externe, Aldo 
Moro, unul din promotorii 
colaborării guvernamentale 
de centru stingă. Aldo Moro, 
fidel opțiunii sale încă din 
anul 1962, declara recent că 
„formula cea mai echilibrată 
de guvernare a țării este cea 
de centru-stînga".

în momentul de față, cind 
există perspectiva reluării 
colaborării cu socialiștii și 
cind există condiții favora
bile pentru constituirea unui 
guvern cu baze parlamentare 
mai solide, ținind cont și de 
convergența realizată între 
principalele curente ale de
mocrației creștine, se consi
deră că soluționarea crizei 
nu se va lăsa mult timp aș
teptată. A fost chiar avansa
tă ideea, potrivit agenției 
FRANCE PRESSE, că cele 
mai mari șanse de a forma 
noul guvern le-ar avea Ma
riano Rumor, ministru de 
interne, fost premier și lide
rul aripii „inițiativa demo
cratică", aripa cea mai pu
ternică a Partidului demo
crat-creștin. Mariano Rumor 
s-a pronunțat cu diferite pri
lejuri pentru relansarea coa
liției de centru-stînga „ceea 
ce corespunde interesului 
real al țârii, de înfăptuire a 
unui program de reforme in 
diferite domenii".

Consultările ce au inceput 
se anunță a fi complexe, după 
părerea observatorilor, date 
fiind și caracteristicile situa- > 
ției.

RODICA ȚEPEȘ
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